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Dziś piszemy:
 Ul. Chełmońskiego

ma asfalt, ale nie ma
kanalizacji.

Mieszkańcy się buntują.
czytaj na str. 5
 Przybędzie punktów

sprzedaży alkoholu.
czytaj na str. 5

 Dlaczego go

wcześniej nie
zatrzymano?
Zanim ranił nożem kolegę,
biegał po Bobrownikach
i groził mieszkańcom.
czytaj na str. 2

 Teatr bawi

i wychowuje.

O przeglądzie teatrów
środowisk pijarskich.
czytaj na str. 20
 Tafliński pisze z Indii,
Domżalski z serca Afryki.
czytaj na str. 17

Mocny cios łowickich
karateków
Ośmiu łowickich karateków
zdobyło na odbywających się
w miniony weekend 17-18 listopada w Stanisławowie k/Warszawy
III Mistrzostwach Polski Karate - Do
-Tsunami 17 medali, w tym trzy złote
oraz po 7 srebrnych i brązowych.
To największy ich sukces i jeden
z największych sukcesów łowickich sportowców. Wszyscy wezmą
udział w Mistrzostwach Europy
w przyszłym roku.

Fotoradar lada dzień

N

a przełomie listopada i grudnia
w „gołębniku” na maszcie
nad drogą nr 2 w Zdunach
zamontowany na co najmniej
tydzień zostanie fotoradar. Łowicka
komenda nie będzie miała fotoradaru
na wyłączność, ale będzie tam
montowany na co najmniej tydzień do
dwóch w każdym miesiącu. Fotoradar
jest skutecznym narzędziem: na
przykład w ciągu zaledwie dwóch
niepełnych godzin przenośny policyjny
fotoradar ustawiony w październiku
na ulicy Warszawskiej sfotografował
26 kierowców, którzy przekroczyli
dozwoloną prędkość o co najmniej
15 km/godz.
(mak)

Mariusz P. ciągle na wolności

M

inęło już 9 dni, ale Sąd
Okręgowy nie wyznaczył jeszcze
terminu rozpatrzenia zażalenia
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu
złożonego 13 XI na postanowienie
tutejszego sądu, który nie zastosował
tymczasowego aresztowania wobec
lekarza Mariusza P. Przedstawiono
mu 17 zarzutów dotyczących korupcji:
miał on pobierać pieniądze m.in. za
wystawienie skierowania na badanie,
zaświadczenia i zwolnienia lekarskie.
8 XI Sąd Rejonowy w Łowiczu
zastosował wobec podejrzanego tylko
łagodniejsze środki zapobiegawcze.
(eb)

Od 22 listopada przyjmowane są
zapisy na mieszkania,
które całkiem niedługo powstaną
przy ul. Przemysłowej w Łowiczu.
Inwestor - spółka jawna Konrad
i Grzegorz Kaźmierscy,
rozpoczynają zapowiadaną
od jakiegoś czasu przebudowę
należącego niegdyś do łowickiej
GS budynku produkcyjnego.

P

zczerze mówiąc nasz sukces przeszedł
moje najśmielsze oczekiwania, choć na
Sostatnich
mistrzostwach po zdobyciu trzech

medali mówiłem żartując, że gdy przyjedziemy na zawody za rok, to zdobędziemy
wszystkie medale, a na poważnie myślałem,
że miejsca pierwszej dziesiątce będą dla
nas dużym sukcesem, Nie zawiodłem się
jednak na członkach klubu - powiedział nam
prezes łowickiego Klubu Karate Tsunami
Daniel Bogusz - nauczyciel wychowania
fizycznego.
Klub działa w Łowiczu od początku lat
80. ubiegłego wieku, ma więc wieloletnią
tradycję, jednak do tej pory nie udało mu się,

Rusza osiedle
Skarbiec

Prezes łowickiego klubu Karate Tsunami Daniel Bogusz (z lewej) i jeden z organizatorów mistrzostw Jacek Kesler. Z tyłu ćwiczący m.in. zawodnicy z Łowicza w tym Adam Heince.
aż tak dobitnie zaistnieć na Mistrzostwach Bydgoszczy, Piły. W sumie w zawodach
Polski. Bogusz podkreśla, że w zawodach uczestniczyło 160 osób, samych startów
brało udział 20 ośrodków z całego kraju, było blisko 250.
w tym z Warszawy, Płocka, Olsztyna,
dok. na str. 3

Pierwszy krok do wyrzucenia
Bieruta - i nie tylko jego
Nie wszyscy zasługują
na tytuł honorowego
obywatela naszego miasta

R

ada Miejska w Łowiczu szykuje się
do rewizji listy honorowych obywateli
miasta, zwłaszcza chodzi tu o okres powojenny. Do zainteresowania tym tematem
doszło w następstwie naszej publikacji na
temat Bolesława Bieruta przewodniczą-

cego Rady Państwa PRL do 1952 roku,
który nadal figuruje na liście honorowych
obywateli Łowicza. Komisja Społeczna
Rady Miejskiej 19 listopada pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmiany regulaminu nadawania tego tytułu.
Zmiany polegają na wprowadzeniu możliwości pozbawiania tytułu. Przysługiwałaby
ona Radzie Miejskiej, która też ma prawo
nadawania tytułu.
dok. na str. 3

owstał on na początku lat
dziewięćdziesiątych i miano
w nim produkować cukierki. Dziś
zmieniony zostanie w nowoczesny,
pierwszy w Łowiczu blok z windami,
w którym znajdzie się 76 mieszkań
o powierzchni od 30 do 116 metrów
kwadratowych. Jak mówi nam Konrad
Kaźmierski, część mieszkań jest już
zarezerwowana, największe jakie
jeszcze zostało ma 88 m2.
Pierwsze prace modernizacyjno
- rozbiórkowe ruszą na początku
grudnia. Inwestorzy liczą, że do końca
miesiąca otrzymają pozwolenie na
budowę i będą mogli ruszyć z pracami
budowlanymi. Obiekt jest zamknięty,
zatem po wprowadzeniu nagrzewnic,
prace będą mogły trwać przez całą
zimę. Projekt architektoniczny jest już
niemal gotowy, wykonuje go łódzkie
biuro projektowe Filar.
Konrad Kaźmierski podkreśla, że nie
będzie to jeden blok, ale całe osiedle.
Do 35-arowej działki na której stoi,
inwestorzy dokupili 1,10 ha, na którym
w miarę zapotrzebowania powstaną
wybudowane od podstaw jeszcze
cztery bloki: większy z około 40
mieszkaniami i trzy mniejsze po ponad
20 mieszkań (wizualizacja
w ogłoszeniu na str 10).
Aktualnie modernizowany obiekt
ukończony zostanie między końcem
2008 roku, a pierwszym kwartałem
roku następnego. Wokół niego
powstaną garaże do wykupienia,
parkingi, cała osiedlowa infrastruktura.
Osoby wprowadzające się do
mieszkań zapewnione będą miały też
telefon, kablówkę i internet. Ceny są
promocyjne: 2.750 tys. zł netto/m2.
Dojazd do osiedla będzie od strony
mleczarni, drugi od strony Ekocentru,
w przyszłości też od ul. Piekarskiej.
(wcz)

Zmarła Anna Świątkowska

W ubiegłą środę,
14 listopada, zmarła Anna
Świątkowska, wieloletni
pracownik i współtwórczyni
Muzeum w Łowiczu. Wniosła
nieoceniony wkład w rozwój
łowickiej placówki oraz
w stan badań nad łowickim
regionem etnograficznym.

A

nna Świątkowska urodziła się 92 lata
temu, 30.10.1915 roku we wsi Kowale
w powiecie wieluńskim. Ukończyła Liceum
im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, a po wojnie uzyskała tytuł magistra
filozofii na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Łódzkiego.
Studiując w Łodzi poznała swojego przyszłego męża, późniejszego wieloletniego
kuratora Muzeum w Łowiczu oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie - Henryka

Świątkowskiego. Ich ślub
nek, haftów, stroju, tkaniny
odbył się w 1953 r.
samodziałowej, zdobnictwa
Całe swoje życie zawodownętrz oraz obrzędowości
we Anna Świątkowska zwiąrodzinnej i dorocznej - także
zała z Muzeum w Łowiczu.
na łamach „Nowego ŁowiPracę w łowickiej placówce
czanina”.
Podczas długoletniej prarozpoczęła w listopadzie 1957
cy w łowickim muzeum
roku. Pracowała tu do końca
była współtwórczynią wielu,
grudnia 1985 r., kiedy odeszła
cieszących się szerokim zainna emeryturę. Przez wiele
teresowaniem, muzealnych
lat pełniła funkcję kustosza, Anna Świątkowska
wystaw czasowych, dotyczązajmując się gromadzeniem
i opracowywaniem zbiorów etnograficznych cych kultury ludowej Księżaków Łowickich.
oraz prowadzeniem badań nad kulturą ludo- Prowadziła także liczne prelekcje i wykłady
wą naszego regionu. Miała znaczący udział na temat regionu, jego kultury i sztuki.
Była życzliwym człowiekiem. Jej pow tworzeniu i kształtowaniu, w pierwszych
latach istnienia muzeum, stałej ekspozycji grzeb zgromadził szerokie grono znajomych
etnograficznej. W kręgu jej zainteresowań i ludzi, którzy ją znali. Sylwetce Anny Świątnaukowych znalazła się przede wszystkim kowskiej poświęcone zostanie obszerne
sztuka i obrzędowość ludowa. Była autorką wspomnienie w następnym numerze NŁ.
Magdalena Bartosiewicz
licznych opracowań i artykułów o tematyce
Muzeum w Łowiczu
regionalnej, dotyczących łowickich wycina-
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kronika
policyjna
n 14 listopada policja otrzymała
zgłoszenie kradzieży przez nieznanych
sprawców pilarki i przecinarki kątowej
z niezamkniętego budynku gospodarczego
w Goleńsku w gminie Chąśno. Poszkodowany Henryk Z. oszacował łączne straty
na około 700 złotych.
n 16 listopada o godzinie 18.20 na
ulicy Koński Targ w Łowiczu kierujący
samochodem marki Volkswagen Transporter 27-letni Maciej P. z powiatu łowickiego nie zachował należytej ostrożności
i potrącił 77-letniego pieszego mieszkańca
Łowicza Stanisława O. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Pieszy trafił do szpitala
w Łowiczu.
n 18 listopada o godzinie 3.30 w nocy
policja otrzymała zgłoszenie uszkodzenia
mienia polegające na urwaniu bocznego lusterka i zniszczeniu dwóch anten od samochodu Land Rover, który stał zaparkowany
w Kuczkowie w gminie Kocierzew. Straty
poniósł Krzysztof K. ze Skierniewic.
n 18 listopada o godzinie 12.35 funkcjonariusze Służby Więziennej łowickiego
Zakładu Karnego znaleźli u 25-letniego
więźnia Marcina O. z Żyrardowa zwitki
papieru z białym proszkiem, który po badaniu narkotestem okazał się amfetaminą.
Policja prowadzi dochodzenie, w jaki sposób narkotyk dostał się do więzienia.
n 19 listopada policja otrzymała zgłoszenie, że poprzedniego dnia około godziny
22.30 na ulicy Brzezińskiej w Łyszkowicach nieznani sprawcy pobili 53-letniego
mieszkańca Łodzi powodując u niego
zasinienie oczodołu lewego i zasinienie
okolic nosa wraz z podejrzeniem złamania.
Mężczyzna został zatrzymany w szpitalu
na obserwację.
Komunikat policyjny
KPP w Łowiczu poszukuje świadków
wypadku drogowego, do którego doszło
18 października około godziny 13.00 na
skrzyżowaniu ulicy Łęczyckiej i Prymasowskiej w Łowiczu, w którym brał
udział samochód osobowy Volkswagen
Passat i samochód ciężarowy marki
DAF. Wszystkim świadkom wypadku
KPP zapewnia anonimowość. Kontakt
telefoniczny: (0-46)830-95-81, policyjny
telefon zaufania: (0-46) 837-80-00, telefon
alarmowy: 997.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego podinspektor Leszek
Okoń

22.11.2007 r.

Biegał z nożem po wsi
Aresztowany po tym,
jak dwukrotnie dźgnął
nożem kolegę, z którym
pracował, 55-letni Stefan
Z. z Sannik już wcześniej
biegał z tym samym nożem
po Bobrownikach. Wtedy
obezwładnili go i przekazali
policji mieszkańcy wsi.
olicjanci z posterunku w Nieborowie,
którzy tego dnia, 13 listopada, zostaP
li wysłani na miejsce zdarzenia, po fakcie

odwieźli mężczyznę do domu, w którym
przebywał i który razem z kolegą remontował. Wydawał się wtedy spokojny i niegroźny. Jednak niedługo później zaatakował
swojego nożem kolegę. - Czy policjanci nie
popełnili błędu odstawiając go pod opiekę kolegi? - zastanawiają się mieszkańcy
Bobrownik.
Przypomnijmy, że - jak pisaliśmy w NŁ
- 55-letni Stefan Z. z Sannik 13 listopada
koło godziny 19.20, podczas kolacji dwukrotnie w okolicę szyi dźgnął nożem o dwa
lata młodszego kolegę.
Poszkodowany przeżył i trafił z ranami
kłutymi do szpitala w Łowiczu. Teraz już
wiadomo, że zanim doszło do zdarzenia
przy kolacji, mężczyzna biegał po Bobrownikach z nożem w ręku. Historia zaczęła się
już około godziny 15 w pobliżu sklepu spożywczego w tej miejscowości. W bliżej nieokreślonych okolicznościach Stefan Z. przeciął nożem kurtkę jednego z mieszkańców
i uciekł pomiędzy posesje. - W połowie drogi do sklepu spotkaliśmy znajomego, któ-

Kontrola na “dwójce”

W

Zdunach 15 listopada policjanci
z Łowicza zorganizowali punkt kontrolny. Była to część akcji na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, drodze E-30. Policjanci kontrolowali pojazdy,
sprawdzali przewożony ładunek i dokumentację przewoźników. W akcji brali udział
też funkcjonariusze Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej. Skontrolowano 59 pojazdów, nałożono 9 mandatów karnych. (mak)

Przymusowe lądowanie łabędzia
w centrum miasta
Strażacy, policjanci oraz technik
weterynarii Marek Łopusiński z lecznicy weterynaryjnej przy ul. Chełmońskiego urządzili obławę na łabędzia, który błąkał się 20 listopada
przed godziną 20 w centrum miasta
w rejonie ul. Stanisławskiego.

P

tak był zmęczony i rozdrażniony przebywaniem w nietypowym dla niego
środowisku. Syczał, kąsał i uciekał
przed ludźmi. Strażacy przypuszczają, że
ktoś wyrzucił łabędzia z samochodu, natomiast lekarz weterynarii Jolanta Wojciechowska podejrzewa, że było to przymusowe lądowanie z niewyjaśnionych przyczyn.
Na pewno ptak nie wybrał się na spacer po
centrum miasta.
Po złapaniu strażacy przewieźli ptaka do
lecznicy weterynaryjnej przy ul. Chełmońskiego w Łowiczu, gdzie nadal przebywa.
Nie ma fizycznych dolegliwości. - Przeby-

Tutaj się przewróciłem, jak biegł w moją stronę z nożem - opowiada Kuba.

wa w klatce. Syczy, brudzi i rozrabia. Jest
nadal rozdrażniony. Czekamy, aż oswoi się
z nowym otoczeniem - mówi żona właściciela
lecznicy Jolanta Wojciechowska. Weterynarze przewiozą ptaka w naturalne środowisko
najprawdopodobniej na stawy w Mysłakowie lub w rejonie Bielaw.
(eb)

M

ry powiedział nam, że facet próbował go
pchnąć nożem i uciekł gdzieś na wieś - opowiada 21-letni Bartłomiej Pokora z Bełchowa, który przyjechał tego dnia razem z rodziną do babci w Bobrownikach. - Zebrało
nas się ze sześciu i zaczęliśmy go szukać, bo
przecież nie wiadomo co taki może zrobić.
Obchodziliśmy podwórka i sprawdzaliśmy
czy gdzieś się nie schował - mówi.
Ktoś z mieszkańców widział w tym czasie mężczyznę z nożem nad rzeczką płynącą na tyłach gospodarstw. Inni widzieli jak
przeskakiwał przez płoty to do jednych, to
do drugich gospodarzy. Jeden z mieszkańców wsi zadzwonił na policję do Łowicza. - Wyszłam na podwórko i spojrzałam,
a on siedział skulony za schodami od stro-

ny podwórza, jakby spał. Cały czas miał
nóż w ręku. Narobiłam głośnego pisku, bo
się śmiertelnie wystraszyłam - opowiada
nam gimnazjalistka z Bobrownik. - Usłyszałem ten pisk i wpadłem na podwórko,
a on właśnie wybiegał z nożem w moją stronę. Poślizgnąłem się, upadłem i mnie ominął - opowiada Jakub Pokora. - A co by było
jakby wpadł w tym amoku do domu i zaatakował naszą niewidzącą babcię? - dywaguje matka Jakuba i Bartłomieja, która
widziała część zajścia z samochodu, który
stał nieopodal.
Mężczyzna z nożem uciekał na podwórko kolejnego z sąsiadów. Wtedy jeden z gospodarzy wyjął furtkę z zawiasów i zatrzymał nią nożownika. - Rzuć nóż, albo cię (...)

Kradną
z niezamkniętych
budynków

Stanisławskiego i Krakowska
pod lupą “drogówki”

P

ilarkę i przecinarkę kątową
o łącznej wartości około 700
złotych nieznani sprawcy
ukradli z niezamkniętego budynku
gospodarczego w Goleńsku w gminie
Chąśno. Poszkodowany Henryk Z.
zauważył kradzież w środę,
14 listopada około godziny 7 rano.
Doszło do niej prawdopodobnie nocą.
Nie była to pierwsza kradzież
z niezamkniętego budynku na terenach
wiejskich w powiecie łowickim. Średnio
zgłaszane są około 2-3 tego rodzaju
kradzieże w ciągu miesiąca. - Do
kradzieży z niezamkniętych budynków
na wsiach dochodzi coraz częściej.
Czasami są to nawet niezamknięte
garaże wychodzące wprost na ulicę
- powiedział nam oficer prasowy
podinspektor Leszek Okoń.
(mak)

Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego będą częściej niż do tej pory
kontrolować sposobów parkowania samochodów na odcinku ulicy
Stanisławskiego od Wojska Polskiego do Długiej, na ulicy Krakowskiej
i w okolicach Nowego Rynku.
zęsto kierowcy parkują tam tak, że zagraża to ruchowi innych pojazdów - poC
wiedział nam naczelnik Sekcji Ruchu Dro-

gowego podinspektor Leszek Okoń.
Pierwsza planowa kontrola parkowania
na tych ulicach odbyła się w ostatni wtorek
od godziny około 14.30. Na miejsce wysłane zostały dwa radiowozy, a policjanci
z nich w ciągu zaledwie kilkunastu minut wypisali dwa mandaty i upomnieli kilkunastu
kierowców. Kierowcy byli upominani i karani głównie za to, że parkowali samochody

Dariusz M. nadal czeka
Łabędź tylko chwilowo przebywa
w klatce, zostanie wypuszczony
prawdopodobnie w okolicy pobliskich
stawów.

furtką - powiedział według świadków zdarzenia. Wtedy wreszcie przyjechała nieborowska policja. - Policjant wziął w dwa palce nóż i bez zakuwania w kajdanki zabrał
gościa do radiowozu - relacjonują świadkowie zdarzenia. Mężczyzna był już wtedy spokojny. Tłumaczył, że bardzo długo
nie był w domu i „coś mu odbiło”, że już
jest wszystko w porządku. Policjanci zdecydowali, że po spisaniu danych mężczyzny odwiozą go do miejsca tymczasowego
zamieszkania i oddadzą pod opiekę kolegi,
z którym mieszkał i pracował.
Czy była to decyzja właściwa? Tego samego dnia, około godziny 19.20, kompan
Stefana Z. szukał pomocy z szyją zawiniętą
zakrwawionym ręcznikiem. Jedna z mieszkanek Bobrownik zadzwoniła na pogotowie, powiadomiona też była policja.
ieszkańcy Bobrownik mówią, że od
momentu rozpoczęcia wspólnej pracy nie dochodziło pomiędzy mężczyznami
do poważniejszych scysji. Zdarzało się, że
razem spożywali alkohol. Często zaopatrywali się w pobliskim sklepie. Zawsze byli
grzeczni, robili zakupy i wychodzili. Zdarzało się, że brali część zakupów „na zeszyt”, ale zwracali pieniądze. Czy jednak
w obliczu tak agresywnych zachowań nie
należało napastnika zatrzymać? - Wtedy nie
było takiej potrzeby. Tyle wynikało z ustaleń
poczynionych przez policjantów na miejscu.
Nie było też za bardzo podstaw do zatrzymania, bo człowiek już nie był agresywny
i nie był też pijany, żeby go zatrzymać do wytrzeźwienia - powiedział nam zastępca komendanta łowickiej Komendy Powiatowej
Policji Andrzej Rokicki.
(mak)

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
nadal czeka na opinię biegłego pod
kątem możliwości udziału w czynnościach procesowych radnego powiatowego Dariusza M.

P

rzypomnijmy, że został on zatrzymany 26 września pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian
za pośrednictwo w załatwieniu spraw urzędowych - po czym wyskoczył z okna, ale
przeżył. Był hospitalizowany w Skiernie-

wicach, dziś przebywa pod opieką rodziny.
Z pierwszej opinii biegłego lekarza, wydanej kiedy Dariusz M. przebywał w szpitalu,
wynikało, że nie był on w stanie uczestniczyć w czynnościach procesowych z uwagi na stan zdrowia.
Nadal nie jest zatrzymany, ale ma status
podejrzanego, gdyż zarzut płatnej protekcji
został mu przestawiony 26 września. Jeżeli
biegły stwierdzi, że stan zdrowia Dariusz M.
się poprawił i może uczestniczyć w postępowaniu - zostanie przesłuchany.
(eb)

Żeby przejść chodnikiem ulicą Stanisławskiego przy Krakowskiej często
należy lawirować pomiędzy samochodami.
zbyt blisko skrzyżowań i zastawiając chodniki w okolicach skrzyżowania ulicy Stanisławskiego i Krakowskiej. Obecność policji miała też charakter prewencyjny. (mak)
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Mocny cios łowickich karateków

oziom był bardzo wysoki, dlatego konieczne były w wielu przypadkach doP
grywki. Na przykład Piotr Sumiński (na-

uczyciel) walczący w różnych kategoriach
o drugie i trzecie miejsce wychodził na matę
pięć razy.
W grupie, która wyjechała na zawody było
sześciu zawodników ćwiczących już tę sztukę walki od kilku i kilkunastu lat oraz debiutanci: Eliza Frątczak z Teresina (uczennica
klasy III), która rozpoczęła treningi w marcu tego roku oraz Jakub Woźniak z Łowicza,
(uczeń klasy szóstej). Zdobyli oni na zawodach brązowe medale Yakusoku-kumite - juniorzy młodsi. - To młodzi ludzie, ale bardzo
obowiązkowi i przejęci nauką. Ich zdolności
pozwalają mi przypuszczać, że zdobyte medale nie są ich ostatnimi - mówi o swoich
najmłodszych podopiecznych Daniel Bogusz. Podkreśla on także ogromne zaangażowanie pozostałych czterech uczestników
zawodów, braci Wojciecha i Huberta Kozów
(student i gimnazjalista) z Kęszyc, Sławomira
Kucharczyka (29 lat) z Lisiewic, Adama Heince (nauczyciela historii) z Łowicza. - Szan-

sę na dobry wynik w mistrzostwach zauważyłem w czasie letniego obozu szkoleniowego
w Kątnie na Mazurach. Mogłem tam porównać umiejętności moich podopiecznych z zawodnikami z całego kraju, wychwycić błędy,
popracować nad nimi - mówi Bogusz.
Łowicki Klub Karate Tsunami, liczy obecnie ponad 30 osób, z czego systematycznie
na treningi przychodzi około 20 osób. Przez
klub przewinęło się już kilkadziesiąt innych
osób, które poszukiwały w sztukach walki sposobu na życie. O tych, które zostały,
Bogusz mówi - Cieszy mnie widok zmian,
które obserwuję w ćwiczących poprzez trening nastawiony na rozwój fizyczny - ćwiczenia technik walki i psychiczny - techniki medytacyjne.
Szczegółowe wyniki łowickich zawodników w poszczególnych, trudno rozszyfrowywanych dla laika kategoriach, zamieszczamy na naszej stronie internetowej www.
nowylowiczanin.pl. Przypominamy, że klub
spotyka się w Ośrodku Sportu I Rekreacji
przy ul. Jana Pawła II zawsze w środy i piątki o godz. 18.00.
(tb) Teatr dotrze do Łyszkowic. Trzy razy: 22, 26 i 29 listopada odbędą się w GOK w Łyszkowicach warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach projektu Towarzystwa Artystycznego Skierniewice. Pierwsze warsztaty rozpoczną się o godzinie 12.00. Do uczestnictwa konieczny jest lekki strój, zaproszeni są wszyscy chętni. Każde
spotkanie kończyć się będzie krótkim przedstawieniem. 22 listopada o 15.00 będzie można obejrzeć spektakl
Teatru Realistycznego ze Skierniewic „Trupstory”, wstęp wolny. Na zdjęciu scenka z podobnych warsztatów
ną nagrodę. Jest nią weekendowy pobyt dla 10 listopada w Domaniewicach.

Wyjedź w nagrodę na Słowację
Dziś pierwszy kupon konkursu wiedzy o atrakcjach Słowacji, organizowanego przez Nowego Łowiczanina we współpracy
z Narodowym Centrum Turystyki
Słowackiej w Polsce.

K

onkurs nie jest trudny, choć udzielenie
prawidłowej odpowiedzi na niektóre pytania może wymagać szperania
w książkach, atlasach czy internecie. Wchodząc na nasz internetowy serwis informacyjny www.nowylowiczanin.pl, znajdziecie
w widocznym miejscu link do słowackiej
strony turystycznej, na której znaleźć odpowiedzi będzie najłatwiej.
Startować w konkursie warto, bo po
pierwsze kraj naszych południowych sąsiadów jest niesamowicie ciekawy, po drugie
nagrody w konkursie są bardzo atrakcyjne.
NAGRODA GŁÓWNA to weekendowy
pobyt dla 2 osób w trzygwiazdkowym hotelu Boboty w Parku Narodowym Mala
Fatra. Pobyt obejmuje zakwaterowanie na
2 doby dla 2 osób ze śniadaniem i obiadokolacją, wstępem na basen hotelowy oraz
2 skipasy lub bilety na kolejkę gondolową na
Chleb, w słynnym rejonie narciarskim Vratnej Doliny. Voucher jest ważny od 26 marca 2008 do końca 2008 roku - co umożliwia
skorzystanie albo z letnich wycieczek albo
z nart pod koniec tego lub na początku przyszłego sezonu narciarskiego.
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
zapewnia też inną, niemal równie atrakcyj-

4 osób w słynnym już, wielkim Aquaparku Tatralandia w Liptowskim Mikulaszu.
Pobyt obejmuje zakwaterowanie dla 4 osób
(bez wyżywienia) oraz wstęp do aquaparku.
Do wykorzystania jest w następujących terminach: 26.III - 30.IV, 12.V - 21.V i 26.V 20.VI 2008.
Wreszcie trzy inne, także cenne nagrody:
n 4 jednodniowe karnety narciarskie do
ośrodka Park Snow Donovaly - ważne
do końca sezonu 2007/2008
n 4 wejściówki do Aquaparku Tatralandia - ważne do 20.VI 2008
n 4 wejściówki do parku wodnego AquaCity w Popradzie - ważne do 20.III
2008.
Co więc trzeba zrobić, by sięgnąć po te nagrody? To proste: trzeba na zamieszczonym
niżej kuponie odpowiedzieć na znajdujące się
tam pytania. Kupony z kolejnymi pytaniami
będziemy zamieszczać co tydzień przez najbliższe cztery tygodnie. Wypełnione kupony
trzeba przesyłać lub dostarczać osobiście do
redakcji NŁ przy ul. Pijarskiej 3a w Łowiczu. Im więcej ktoś kuponów wypełni i dostarczy, tym większą ma szansę na wygraną.
Warto więc odpowiadać na wszystkie pytania,
z każdego tygodnia. Zwycięzców rozlosujemy 18 grudnia wśród autorów prawidłowo wypełnionych kuponów. Za prawidłowy
uważać będziemy taki, w którym co najmniej
4 odpowiedzi na 5 są dobre. Wyniki ogłosimy
w numerze świątecznym NŁ, 20 grudnia.
Zapraszamy do udziału, Słowacja czeka!
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Pierwszy krok do wyrzucenia
Bieruta - i nie tylko jego

ednocześnie miał być przygotowany projekt uchwały w sprawie pozbaJwienia
tego tytułu Bolesława Bieruta, ale
okazało się, że na liście honorowych obywateli naszego miasta figuruje także Aleksander Zawadzki (1899-1964), działacz
komunistyczny, generał i przewodniczący
Rady Państwa PRL w latach 1952 - 1964
oraz Michał Rola-Żymierski (1890-1989),
zwerbowany do współpracy przez NKWD
w 1932 roku, członek który dostarczał sowietom informacji o polskim podziemiu
niepodległościowym w okresie II wojny
światowej, działacz PPR, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, marszałek Polski od
3 maja 1945 roku. Podobnie jak Bierut był

po prostu zbrodniarzem, osobiście zatwierdzał wyroki śmierci przedwojennych oficerów. Ten ostatni został 5 czerwca 2006
roku pozbawiony honorowego obywatelstwa Włocławka, a w 1991 roku BielskaBiałej. Prawdopodobnie zatem uchwała
o pozbawieniu tytułu honorowego obywatela obejmie trzy postaci.

Trzeba dokładnie zbadać
Na tym jednak nie koniec. W ubiegłym
tygodniu łódzki oddział Instytutu Pamięci
Narodowej zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Łowiczu o dostarczenie biogramów
Eugeniusza Konopackiego oraz Czesława

Motylińskiego, których nazwiska posłużyły do nazwania łowickich ulic. IPN dopiero
rozpocznie badania czy byli oni agentami,
gdyż ich nazwiska pojawiły się w weryfikowanych dokumentach.
Czesław Motyliński zasłużony dla regionu
łowickiego działacz społeczny i nauczyciel,
uczył jeszcze przed I wojną światową w Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu, a następnie w Liceum Pedagogicznym.
Eugeniusz Konopacki był burmistrzem
Łowicza w latach 1945-1948, w czasie
II wojny działacz PPS, od 1942 roku był
członkiem Komitetu Powiatowego PPR
w Łowiczu.
(eb)

Nowe znaki
i jeden autobus dla MZK

W

przyszłym roku mają zostać wymienione wszystkie znaki informujące
o przystankach autobusowych Miejskiego Zakładu Komunikacji. Jak powiedział
nam dyrektor zakładu Bogdan Suchanek, namalowane ręcznie na przystankach znaki, nie
spełniają wymogów stawianych przez przepisy prawa drogowego.
W przyszłym roku planuje się wymianę aż 110 znaków informujących o przystankach, czyli wszystkich znajdujących się
w granicach Łowicza. Na szczycie słupka
zostanie zamocowany znak B 15 zgodny
z wymogami. Wymiana znaków była jednym
z trzech wniosków, jakie zakład złożył do ratusza przed uchwalaniem przez radnych budżetu miasta. Oprócz tego zakład zwrócił się
o zakup dwóch autobusów i wyłożenie kostką betonową nawierzchni na ośmiu przystankach autobusowych, gdzie znajdują się wiaty
chroniące przed wiatrem i deszczem. Z tych
wniosków nie został uwzględniony ostatni,
zaś drugi w połowie. Miasto składnia się bowiem do zakupu jednego, dużego autobusu
za przeszło 500 tys. złotych.
Wśród wniosków do budżetu nie znalazło się dalsze zwiększanie ilości przeszklonych wiat autobusowych. To działanie celowe. Dyrektor powiedział nam, że nie chciał
zasypywać ratusza wnioskami, zamierza
wystąpić z wnioskiem o wiaty do budżetu
na rok 2009.
(tb)

Wywrócony kopnięciem wandala znak nie spełnia już w pełni swojej roli.

Wandale niszczą znaki
oniedziałek rozpoczynamy od objechania miasta w celu sprawdzenia co zoP
stało zniszczone po weekendzie. O znisz-

czonym znaku na tym skrzyżowaniu jeszcze
jednak nic nie wiem - powiedział nam zastępca dyrektora ZUK Tadeusz Dutkiewicz.
Znak „nakaz jazdy z prawej strony”, znajdujący się na wysepce oddzielającej pasy ruchu
na skrzyżowaniu Strzeleckiej, Kiernozkiej
i Grunwaldzkiej, został zniszczony właśnie
w miniony weekend. Zrobili to raczej wandale niż samochód prowadzony przez nie-

ostrożnego kierowcę. Znak jest tylko wyrwany z mocujących go do betonowej kostki
śrub, ale nie popękany.
Dutkiewicz przyznał w rozmowie z nami,
że niszczenie znaków na terenie Łowicza
to duży problem. Po każdym weekendzie
jest od kilku do kilkunastu znaków, z którymi ktoś się siłował. Tabliczki ze znakami są
powykręcane, słupki poprzewracane. Zdarzają się przypadki, gdy znaki są tak uszkodzone, ze trzeba je po prostu wymienić. Jest
to koszt od 250 do 400 złotych.
(tb)
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Pelikan cały czas promuje Łowicz
Nie zyskuje poparcia
wśród radnych miejskich
obecnej kadencji pogląd
radnej Ewy Zbudniewek
o konieczności
zaniechania
dofinansowywania
z kasy miasta klubu
sportowego „Pelikan”.
rzy okazji przyjmowania informaP
cji o działaniach promocyjnych miasta w 2007 roku na posiedzeniu Komisji

Społecznej 19 listopada radna Zbudniewek wskazywała, że w ramach promocji
zbyt dużo pieniędzy miasto przekazuje
klubowi sportowemu. - Pelikan powinien

sam zdobywać pieniądze od sponsorów
na funkcjonowanie. Jak Pelikan chciał
mieć breloczki, to sam sobie mógł je kupić - mówiła.
500 breloków dla Pelikana zakupiono
31 lipca tego roku za 2.460 zł. Na promocję Łowicza przez drużynę piłki nożnej występującej w najwyższej w naszym
regionie klasie rozgrywkowej - II lidze
- przeznaczono 100.000 zł. Z promocją
miasta przez klub wiąże się publikowanie
wizerunku herbu miasta w różnego typu
wydawnictwach, umieszczanie herbu i nazwy Łowicz na koszulkach piłkarzy, ponadto umieszczenie reklamy i flagi na stadionie przy ul. Starzyńskiego.
- Dotacja dla Pelikana to trzykrotność
budżetu całego wydziału promocji w ubiegłej kadencji - zarzucała radna Zbudniewek. - Klub Pelikan konkuruje ze skierniewickim klubem, który otrzymuje z miasta

300 tys. zł, więc moim zdaniem nie jest to
zbyt dużo - kontrował przewodniczący komisji Piotr Pochwała. - 300 tys. zł na swój
klub przeznacza również miasto Turek dodał wiceburmistrz Bogusław Bończak.
Nikt z radnych obecnych na komisji nie
poparł stanowiska radnej Zbudniewek.

Chcą więcej na młodzież
Komisja zapoznała się ponadto z wnioskiem Zarządu Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Pelikan
o zwiększenie w przyszłym roku kwoty
przeznaczonej na ten klub, któremu miasto
w trybie ustawy zleca szkolenie młodzieży. Od 2006 roku, gdy klub powstał jako
stowarzyszenie, działały początkowo cztery drużyny, na początku sezonu rozgrywkowego powołano następne trzy roczniki. W tym roku klub postanowił utworzyć

jeszcze jedną drużynę. Liczba trenujących
młodych zawodników wzrosła z 90 do 180
osób. Dochody MUKS w ubiegłym roku
w większości stanowiła dotacja z Urzędu
Miejskiego w kwocie 97 tys. zł. Rodzice
zawodników opłacają wyjazdy na turnusy szkoleniowe i turnieje.
Klub wnioskował o 20 tys. zł na każdą
z drużyn - co daje 160 tys. zł. Burmistrz
Bogusław Bończak podkreślał, że klub korzysta jednak też z ulg w korzystaniu z hali
sportowej. Nie rozstrzygnięta jest na razie
sprawa korzystania z boiska ze sztucznej
nawierzchni. Godzinny trening na tym placu to koszt 400 zł. Dodał, że miasto pomaga klubowi jak może, jednak pomoc ta raczej nie może przekroczyć owych 100 tys.
zł. Wszystko jednak zależy od radnych,
którzy mogą zadecydować, że tę kwotę
trzeba zwiększyć.
(eb)

Naprawią wiaty, ale na jak długo?

P

ięć specjalnych, klejonych szyb dotrze
na dniach do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu. Będą one wstawione do wiat autobusowych, które pod
koniec wakacji padły ofiarami wandali, na
przystankach przy Inermarche, ul. Topolowe i Ułańskiej. Koszt zakupu szyb wyniesie ponad 3 tys. zł
Postępowania, jakie policja wszczęła po
doniesieniach złożonych przez zakład, umorzyła ze względu niewykrycie sprawców. (tb)

Więcej światła
na Arkadyjskiej

N

a przełomie listopada i grudnia,
na odcinku ulicy Arkadyjskiej
w Łowiczu, od skrzyżowania
z Poprzeczną do skrzyżowania
z Bolimowską, zostanie ustawionych
osiem latarń. Do tej pory ta część
ulicy Arkadyjskiej jest najsłabiej
oświetlona, nie ma tam latarń,
a światło z dobrze oświetlonych
ulic osiedlowych nie dochodzi do
tego miejsca. Ratusz odbierał od
mieszkańców tej dzielnicy miasta
sygnały, że brak latarń wpływa
negatywnie na bezpieczeństwo
ruchu tym bardziej, że jego
natężenie na tej ulicy jest bardzo
duże.
Pracami zajmie się przedsiębiorstwo
ABIR Andrzeja Barlaka z Łowicza,
wybrane przez ratusz w drodze
zapytania o cenę spośród kilku firm
zajmujących się na naszym terenie
pracami elektroenergetycznymi.
Na Arkadyjskiej zostanie
ustawionych osiem latarń,
wyposażonych w sodowe źródło
światła - wszystkie latarnie
staną od strony osiedla domków
jednorodzinnych. Firma wykona
także sieć zasilającą.
Latarnie ze względu
na przebiegającą nad nimi
sieć energetyczną będą nieco
niższe niż na odcinku pomiędzy
skrzyżowaniami z ulicami
Poprzeczną a Żwirki i Wigury. Koszt
prac ma zamknąć się w kwocie
33 tys. zł.
(tb)

Zaczęto wiercić studnię
Na terenie ujęcia wody na Blichu od 8 listopada pracownicy
krakowskiego Przedsiębiorstwa
Hydrologicznego Hydropol wiercą nową studnię głębinową na
potrzeby miasta.
łębokość, na którą będzie wykonany
odwiert - 480 metrów, to poziom dolG
nej kredy, gdzie według znawców znajdu-

Dużo klientów na otwarciu Froga. Przez cały dzień w sobotę, 17 listopada, nowo otwarty sklep odzieżowy
Frog mieszczący się nad PoloMarketem przy Końskim Targu w Łowiczu przyciągał tłumy klientów. Jedni tylko oglądali sklep i towary, inni od razu rzucili się w wir zakupów. Tego dnia osoby, które przyszły do sklepu
z ogłoszeniem z Nowego Łowiczanina w ręku otrzymywały 20% rabat. Oprócz tego sklep przygotował szereg
towarów w cenach promocyjnych. Sklep jest otwarty w tych samych godzinach co PoloMarket.
(mak)

Brudna woda
na Bratkowicach P

Czystsza woda z ulic
spłynie do Bzury

- W sobotę w okolicach bloku
nr 30 na Bratkowicach naprawiana
była pęknięta rura - mówił telefonujący do naszej redakcji czytelnik. - Po tej naprawie przez resztę
dnia i w niedzielę, z kranu leciała
tak brudna woda, że ani do prania,
ani do mycia, a co dopiero na herbatę się to nie nadawało.

astępca dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz przyZ
znaje, że w sobotę usuwana była awaria rury

w szczycie bloku 27. Dziwi się jednak, że
z rur leciała brudna woda. Rury wodociągowe są zabrudzone i kiedy w trakcie napraw dostaje się do nich powietrze, wy-

pycha brud odrywający się ze ścian, który
płynie z wodą do kranów. Dlatego właśnie
po każdej naprawie pracownicy ZUK wypompowują brudną wodę do chwili gdy
z rur zacznie lecieć czysta. Dutkiewicz ma
zapewnienie swoich pracowników, że zostało to zrobione.
Dlaczego zatem w kranie naszego czytelnika leciała brudna, śmierdząca woda?
Dutkiewicz wyjaśnia, że mogło być tak, że
powietrze dostało się dalej bezpośrednio do
przyłącza i stąd taki obrót sprawy. - Trzeba
było odkręcić kran i ją spuścić, wtedy szybciej by się oczyściła - uważa. Nasz czytelnik
nie jest do takich argumentów przekonany. Czegoś tam nie dopilnowali i tyle. Trzeba to
opisać w Nowym Łowiczaninie, to na przyszłość będą bardziej uważać - mówi.(wcz)

onad 188 tys. złotych kosztować będzie
budowa separatorów i osadników na
trzech wylotach miejskiej kanalizacji
deszczowej w ulicach Starzyńskiego, Tkaczew i Klickiego w Łowiczu. Ratusz ogłosił wyniki przetargu na realizację tych prac,
stanęła do niego tylko jedna firma i jej powierzono realizację tego zadania, jest to Zakład Hydrologiczno - Budowlany Hydromed z Kowar.
Budowa separatorów to dalszy ciąg realizowanego co roku programu, którego
celem jest zmniejszenie szkodliwości wód
z sieci kanalizacji deszczowej, które dostają
się do środowiska naturalnego. Urządzenia
te zatrzymują przede wszystkim substancje
ropopochodne, które trafiają najczęściej na
nawierzchnię ulic z przejeżdżających nimi
samochodów. Prace mają zakończyć się do
20 grudnia.
(tb)

ją się najwydajniejsze i najlepsze pokłady
wód pitnych.
Właśnie konieczność poprawy stanu
wody pitnej w kranach znajdujących się
w domach łowiczan jest powodem zlecenia
firmie robót przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, który zajmuje się administracją ujęć wody. Przypomnijmy, że posia-

dane obecnie dwie studnie w dolnej kredzie
są w złym stanie technicznym, nie zapewniającym możliwości eksploatacji. Dlatego
miasto korzysta z wód, które są pobierane
z pokładów czwarto- i trzeciorzędowych,
na głębokości około 100 metrów. Jest ona
mocno zanieczyszczona żelazem i manganem. W celu dalszej poprawy wody ZUK
chce dokonać modernizacji stacji uzdatniania wody oraz wybudować i doposażyć laboratorium, które będzie zajmowało się bieżącym badaniem jakości wody.
Firma z Krakowa na zakończenie robót czyli wykopanie studni, zamontowanie
pomp i włączenie wody ze studni do sieci
wodociągowej ma czas do końca kwietnia,
koszt ich realizacji to 1 mln 388 tys. zł
(tb)
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Kiedy kanalizacja
w ul. Chełmońskiego?
Mieszkańcy ulicy
Chełmońskiego w Łowiczu
złożyli w ratuszu wniosek
z blisko 50 podpisami,
w którym żądają od władz
miasta wybudowania w tej ulicy
kanalizacji sanitarnej.

nie uwzględniono - co zresztą było wiadomo już po spotkaniu samorządu osiedlowego na Korabce (por. NŁ nr 40/2007). Są
zaniepokojeni, że oznacza to kolejny rok,
w którym nic się nie zmieni na tej ulicy.
Wiceburmistrz Bogusław Bończak
mówi, że kanalizacja w Chełmońskiego to

nie ma utwardzonej nawierzchni. Mieszkańcy Chałmońskiego uważają jednak, że
nie można porównywać tych ulic, że tam
mieszka mniej rodzin, że ulica Chełmońskiego położona przy trasie i często uczęszczana, powinna być postawiona w pierwszej kolejności.

lica Chełmońskiego znajduje się w zarządzie miasta po przekazaniu jej przez
U
powiat łowicki. Sprawia wrażenie miejsca,

Prace przy pomniku przebiegają w szybkim tempie, a na 18 grudnia planowa- o którym zapomniano. Chodniki istnieją na
2/3 długości ulicy, najczęściej jednak są pone jest odsłonięcie.
zarywane, miejscami całkowicie zarośnięte. Krawężniki na dużej części ulicy zostały już dawno rozjechane przez samochody
i w ogóle ich nie widać. Inicjatorzy zbiórW tym tygodniu łowicka firma do uroczystości odsłonięcia pomnika, za- ki podpisów skarżą się, że woda zbierająca
Budowa rozpoczęła w parku Bło- planowanej na 18 grudnia, a burmistrz ape- się na nawierzchni ulicy spływa z niej na
nie w Łowiczu prace przy budowie luje do byłych więźniów - o czym piszemy teren położonych niżej posesji, bo nic jej
nie zatrzymuje i nie odbiera, przy ulicy nie
pomnika pamięci osób więzionych także na str. 29.
Przygotowywana jest lista zaproszo- ma rowów. Nie ma w niej także kanalizaw czasie II wojny światowej obonych gości, a część z nich już potwierdziło cji deszczowej. Mieszkańcy narzekają na
zach w Małszycach i Kapitule.
zamiar przyjazdu do Łowicza. Są to m.in. awaryjną sieć wodociągową, co ma przeykonano już podbudowę, na której ambasadorowie Rosji, ambasador Izraela, łożenie na stan jezdni, która w wielu miejna przełomie listopada i grudnia za- sekretarz generalny Rady Ochrony Pa- scach jest poprzecinana wklejanymi przez
montowane zostaną trzy kamienne mięci Walki i Męczeństwa Andrzej Prze- drogowców pasami asfaltu po zakończeniu
bloki symbolizujące każdy z więzionych woźnik, arcybiskup łódzki Władysław napraw awaryjnych.
Problemem numer 1 są jednak płynne
grup - Polaków, Żydów i mieszkańców b. Ziółek, biskup łowicki Andrzej Dziuba,
Związku Radzieckiego. Bazaltowe bloki przedstawiciele kościoła prawosławnego nieczystości. Przy ulicy Chełmońskiego
o wysokości 5 m każdy przywiezione zo- i rabin. Nie zabraknie przedstawicieli śro- jest prawie 100 posesji, część z nich zajmują
staną z ukraińskiego kamieniołomu. Ich dowisk kombatanckich, władz miasta i dwa domy, mieszka kilka rodzin. Wszyscy
podstawy będą wmurowane w podbudo- powiatu. Szczególnymi gośćmi będą ro- ścieki zrzucają do szamb, ale nie wszyscy
wę, górne części połączone drutem kol- dziny osób więzionych, wśród nich obec- zamawiają wóz asenizacyjny, by te szamczastym. Na pomniku nie będzie symboli, ny będzie znany aktor Daniel Olbrychski, ba opróżnić. Część rozlewa nieczystości
jakie początkowo planowano tam umie- który urodził się w obozie w Małszycach albo na swoich posesjach albo na ich tyłach.
ścić - czerwonej gwiazdy, gwiazdy Dawi- (27 lutego 1945 roku), gdzie trafiła jego Efekt można sobie wyobrazić.
Mieszkańcy byli przekonani, że uda się
da i orła. Ostatecznie uznano, że pojawienie matka. Podczas uroczystości odsłonięcia
się tych symboli mogłoby budzić skojarze- pomnika aktor czytać będzie wspomnie- w tym roku rozpocząć prace przy realizacji
kanalizacji, potem myśleli że znajdzie się
nia dalekie od zamierzonych. Równolegle nia więźniów.
(mwk) w budżecie na rok przyszły, ale jej w nim
z pracami w parku trwają przygotowania

Pomnik na Błoniach już powstaje

W

Wzrośnie liczba punktów
sprzedaży alkoholu
Z 60 do 80 prawdopodobnie
wzrośnie w Łowiczu liczba sklepów posiadających w asortymencie alkohol wysokoprocentowy,
zaś z 30 do 40 wzrośnie liczba lokali gastronomicznych oferujących alkohol.
rojekt uchwały w tej sprawie zaproponowany przez ratusz pozytywnie, bez
P
żadnych głosów przeciwnych, zaopiniowała

Komisja Społeczna Rady Miejskiej na posiedzeniu 19 listopada.
Wcześniej opinię wyraziła również miejska Komisja Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym. Większość jej członków
opowiedziała się również za zwiększeniem
limitu. - Nie jestem przerażony zwiększającą

się liczbą punktów, ale sposobem sprzedaży
alkoholu. Powinniśmy zintensyfikować kontrole w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim - mówi zastępca przewodniczącego komisji antyalkoholowej Cezary Gawroński.
Uchwała będzie głosowana na najbliższej
sesji Rady Miejskiej 29 listopada.
Przewodniczący Komisji Społecznej
Piotr Pochwała pytał naczelnik wydziału
spraw lokalowych i działalności gospodarczej Alinę Guszlewicz, o to czy nie ma potrzeby ustalenia jeszcze wyższych limitów
w tym zakresie, aby nie blokować inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. - Limity
ustalone zostały trochę na wyrost, aby nie
było konieczności ich ponownego zwiększania - mówiła naczelnik Guszlewicz. Dla
porównania podane zostały limity punktów

Ulica Chełmońskiego: asfalt jest, chodnik był, na kanalizację ciągle się czeka.
duże przedsięwzięcie, ok. 900 tys. zł, jednak
nie to zadecydowało o tym, że w tej chwili
miasto nie podejmuje tej inwestycji. - Muszę powtórzyć słowa burmistrza, który na
spotkaniu z mieszkańcami Korabki powiedział, że na terenie miasta jest bardzo dużo
ulic, gdzie ludzie muszą chodzić po błocie,
dlatego miasto musi w pierwszej kolejności
tam inwestować. Na ulicy Chełmońskiego
mieszkańcy mają choć w miarę dobrą nawierzchnię.
Dlatego w przyszłym roku będzie się
w tym rejonie miasta robić przede wszystkim kanalizację w ul. Sochaczewskiej, gdzie

Kombajn zamiast komputerów

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 29 listopada, przedstawiona zostanie radnym propozycja
zmiany w budżecie umożliwiająca zakup kombajnu do odśnieżaw miastach ościennych: w Skierniewicach
nia sztucznej murawy na boisku
na 50 tys. mieszkańców jest 100 punktów
OSiR za 100 tys. zł.
detalicznych i 40 gastronomicznych, w
39,5- tysięcznym Sochaczewie jest 75 punka ten cel ma być przesunięte z działu,
tów detalicznych i 35 gastronomicznych,
w którym zaplanowano zakup komw 15-tysięcznym Głownie jest 40 punktów
puterów do ratusza na wprowadzenie
detalicznych i 20 gastronomicznych.
systemu o nazwie elektroniczny podpis.
W chwili obecnej w Urzędzie Miejskim
Sekretarz miasta Maria Więckowska wyzłożonych zostało 5 wniosków o przyznajaśnia, że elektroniczny obieg dokumentów
nie koncesji na otwarcie sklepu z alkoholem
wchodzi w życie w przyszłym roku. Sysw asortymencie oraz 2 w sprawie pozwolenia na uruchomienia nowych lokali gastronomicznych serwujących napoje alkoholowe. W uzasadnieniu zaznaczono, że większa
ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, to większe wpływy do budżetu miasta.
(eb)

N

Ponownie negatywnie
o salonie gier

K

omisja Społeczna Rady Miejskiej
19 XI zaopiniowała negatywnie wniosek firmy „Estrada Polska” z Opola
w sprawie zgody na uruchomienie salonu
gier na automatach w Łowiczu przy ul. Konopackiego 7. Przed niespełna miesiącem
Rada Miejska odrzuciła wnioski dwóch
firm, które chciały przy ulicy 3 Maja 15
w Łowiczu - na wprost dworca PKS - otworzyć salon gier na automatach. Taka decyzja zamyka firmom drogę do otwarcia tego
rodzaju salonów. W sprawie salonu na
ul. Konopackiego ostateczna decyzja zapadnie 29 listopada.
(eb)

Bończak odpowiada, że to, iż ulica jest
istotna komunikacyjnie, powinno ułatwić
otrzymanie na jej modernizację pieniędzy
z zewnątrz, chodzi zarówno o kanalizację
sanitarną, deszczową, jak i o nawierzchnię.
O to miasto będzie się z pewnością starać.
Niewykluczone jednak, zdaniem Bończaka, że w roku przyszłym rozpoczną się
na Chełmońskiego jakieś prace, uzależnia to
jednak od tego, czy pojawią się jakieś wolne
pieniądze. - Wolimy być ostrożni w podejmowaniu decyzji, by pozyskać na tę ulicę pieniądze z zewnątrz - powiedział nam.
(tb)

tem ten to jednak fragment większego programu e-urząd, na które będzie można uzyskać dotacje unijne. W budżecie na ten rok
zapisano 150 tys. zł na wdrożenie systemu
elektronicznego podpisu. Uznano jednak,
że nie ma sensu wydawać w tym roku całej tej kwoty, bo być może system ten nie
będzie spójny z programem e-urząd. Wykorzystano tylko część pieniędzy na wymianę komputerów. Pozostałe 100 tys. zł
ma być przesunięte na zakup kombajnu do
odśnieżania nowej, sztucznej murawy. Odśnieżanie jej to warunek właściwego utrzymania i konserwacji.
(mwk)
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Coraz bliżej budowy oczyszczalni
Do 14 grudnia gmina Bolimów
ma czas na weryfikację
projektu budowy gminnej
oczyszczalni ścieków,
złożonego jej przez
norweską firmę Sintef.
weryfikator stwierdzi jakieś braki,
projekt skierowany zostanie do poprawy.
JJeślieśli
tak się jednak nie stanie, gmina będzie

mogła wystąpić o pozwolenie na budowę
i przy optymistycznych założeniach otrzymać je do końca tego miesiąca.
Budowa ruszy zatem najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, kiedy

tylko pozwolą na to warunki pogodowe.
Gmina musi się spieszyć. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał warunkowe pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni, które wygasa w marcu
2009 roku. Jeśli gmina do tego czasu nie
przystąpi do budowy, czeka ją zamknięcie
obiektu i kosztowne transportowanie ścieków do innych oczyszczalni.
Koszt budowy nowej oczyszczalni liczy
się w milionach złotych. Gmina sama nie
udźwignie takiego ciężaru. Jak mówi kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Gminy
w Bolimowie Wioletta Grebelska, składane
będą wnioski na dofinansowanie zarówno do

Ekofunduszu, gdzie uzyskać można 50 procent dofinansowania, jak i do regionalnego
programu operacyjnego, gdzie dofinansowanie wynieść może nawet 85 procent. Kiedy
tylko wniosek gminy zostanie zarejestrowany, będzie ona mogła przystąpić do ogłoszenia przetargu na budowę. - Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczniemy budowę, zanim
nasz wniosek uzyska akceptację, ale czynimy
to na własne ryzyko. Nawet jeśli dofinansowanie będzie mniejsze od zakładanego lub
w najczarniejszej wersji nie będzie go wcale,
nie mamy wyjścia, musimy rozpocząć budowę - mówi Wioletta Grebelska.
Obecnie działająca w gminie oczyszczalnia oparta jest na złożach trzcinowych. Jest

mocno zużyta i niewystarczająca do aktualnego obciążenia ściekami. Nie można
też będzie do niej przyłączyć kanalizowanych w przyszłości sołectw. Nowa oczyszczalnia budowana będzie jednoetapowo, co
pozwoli uniknąć wielu kosztów planowanej
wcześniej budowy najpierw części mechanicznej, potem biologicznej. Oparta będzie
na norweskiej technologii reaktorów biologicznych wypełnionych kształtkami, na
których rozpięta będzie błona biologiczna. W technologii tej ścieki przepuszczane przez kształtki oczyszczane będą przez
mikroorganizmy, rozwijające się na błonie
biologicznej.
(wcz)

Będą łapać
przy dyskotekach

K

Trzeci hangar na nowym cmentarzu został już rozebrany. W planach jest przystosowanie jednego z istniejących
na kaplicę.

Co jest planowane na nowym cmentarzu
Parafia katedralna zburzyła
w tym roku jeden z trzech byłych
wojskowych magazynów znajdujących się na nowej części cmentarza przy ul. Blich w Łowiczu.

P

ozostałe dwa budynki są jeszcze zagospodarowane, choć parafia zleciła już
wykonanie koncepcji przystosowania
jednego z nich na kaplicę cmentarną. Proboszcz katedry ks. Wiesław Skonieczny nie
wyklucza, że kaplica mogłaby powstać już
w przyszłym roku.

Teren zagospodarowywany pod cmentarz parafia pozyskała jeszcze w latach
90. w wyniku zamiany gruntów. Zamianie
tej podlegała działka sąsiadująca ze starym
cmentarzem oraz grunty wokół kościoła
św. Leonarda, należące obecnie do Mazowieckiej Wyższej Szkoły HumanistycznoPedagogicznej.
Zagospodarowanie terenu pod potrzeby cmentarza było jednak dość trudne.
W gruncie, który pozyskano, było szereg
elementów betonowych i asfaltowych, które należało stamtąd usunąć. Prace te wyko-

Remont potrwa do świąt
Remont budynku Urzędu Gminy w Nieborowie prowadzony
jest obecnie po godzinach urzędowania. - Aktualnie trwają typowe roboty murarskie i nie da się
ich prowadzić, kiedy w urzędzie
są interesanci - mówi wójt Andrzej Werle.
ójt dodaje, że murarze czekali na założenie w budynku nowej sieci inforW
matycznej, co udało się skończyć w minioną

sobotę. - Do świąt powinniśmy się uporać
z całym remontem - deklaruje.
W ramach trwających od dłuższego czasu prac w urzędzie powstało m.in. nowe
pomieszczenie dla serwerowni, wymieniono całkowicie okablowanie sieci informa-

tycznej. Przebudowano klatkę schodową,
a przed głównym wejściem powstanie wiatrołap, czyli zabudowany przedsionek wejściowy. Przebudowano też pomieszczenie
gminnej biblioteki.
Prace trwają tak długo nie z uwagi na
opóźnienia, ale dlatego, iż zakres prac został poszerzony. Do 300 tys. zł pierwotnie
przeznaczonych na ten cel radni gminni
zdecydowali dodać 120 tys. zł z zaoszczędzonych pieniędzy z przeznaczeniem na
serwer, klimatyzatory do serwerowni i sali
obrad (są już zamontowane). W Sali Ślubów zdjęta została stara boazeria i założono nowe lamperie. W dolnej partii budynku
powstanie też przy schodach pomieszczenie
na środki czystości.
(wcz)

nywane były stopniowo, wytyczono alejkę.
Teren pod nowy cmentarz bp Alojzy Orszulik poświęcił w listopadzie 2003 roku i już
wtedy - z powodu braku miejsc na starym
cmentarzu - podjął decyzję o rozpoczęciu
tam pochówków.
W przyszłości ks. Skonieczny planuje stworzenie między starą a nową częścią
cmentarza lapidarium z pamiątkowymi
tablicami i krzyżami ze starego cmentarza. W ten sposób można było szczególnie
cenne pamiątki zabezpieczyć przed zniszczeniem.
(mwk)

Gmina Nieborów

Ruszyły prace
w Bełchowie i Mysłakowie

W

ubiegłą środę 14 listopada
rozpoczęły się prace na drogach
w Bełchowie i Mysłakowie
w gminie Nieborów. Były to tylko
roboty przygotowawcze, natomiast
pełną parą miały one ruszyć
od początku tego tygodnia.
Wykonuje je Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno-Drogowych z Łowicza,
które za zadanie ma wybudować
drogi asfaltowe na ulicach Dworcowej,
Sosnowej i Granicznej w Bełchowie
oraz drogę dojazdową do pól
w Mysłakowie. Koszt prac wyniesie
440 tys. zł, mają potrwać do końca
listopada. (wcz)

olejną akcję „Dyskoteka”,
polegającą na wzmożonych
kontrolach trzeźwości
kierowców w pobliżu i na drogach
dojazdowych do dyskotek i zabaw
wiejskich, zamierza zorganizować
w jeden z najbliższych, jeszcze
listopadowych weekendów Komenda
Powiatowa Policji w Łowiczu. Policja
nie ujawnia jednak dokładnej daty
ani też które dyskoteki będą pod
szczególnym nadzorem stróżów
prawa.
Podczas poprzedniej takiej akcji
dziesięciu policjantów poruszało
się po powiecie łowickim w pięciu
radiowozach. Akcję przeprowadzono
w nocy z 27 na 28 października,
o czym pisaliśmy na łamach NŁ.
Podczas niej skontrolowano
126 pojazdów, wylegitymowano
133 kierujących i pasażerów.
Policja nałożyła 11 mandatów
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.
(mak)

Pierwszy dzień pracy Magdaleny Ledzion, która przeprowadza właśnie
przez krajową „czternastkę” uczniów
klasy III.

Pani Stop w Jamnie

U

czniowie Szkoły Podstawowej
w Jamnie w gminie Łowicz, położonej
przy trasie nr 14, od 5 listopada mają
zapewnione bezpieczeństwo w drodze do
i ze szkoły. Z końcem ubiegłego miesiąca, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach prac interwencyjnych
zatrudniona została Magdalena Ledzion,
w celu przeprowadzania uczniów przez tę
drogę. W jaskrawym stroju i ze znakiem
„Stop” rano i po lekcjach czeka na uczniów
chcących przejść przez trasę. - Z uwagi na
wzmożony ruch przy szkole, przedsięwzięcie
to zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo
uczęszczających do naszej placówki uczniów
- mówi pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Jamnie Marzanna Kujawiak.(eb)

SP Bednary

Podjazd dla niepełnosprawnych
w tym roku

D

o końca tego roku, a nie jak wcześniej
planowano w przyszłym, powstanie
w Szkole Podstawowej w Bednarach
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pośpiech spowodowany jest tym, że do placówki uczęszcza dziewczynka na wózku
inwalidzkim i trzeba jej zapewnić możliwość swobodnego pokonywania wejścia
do szkoły. Podjazd nie może zostać wykonany przez gminną brygadę remontowo-budowlaną, gdyż musi posiadać odpowiedni
uskok itd. Wykona go zatem jedna z firm
specjalistycznych.
(wcz)
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Zapewnić ciepłe schronienie
zwierzętom podczas zimy

Ł

owickie Stowarzyszenie Miłośników
Zwierząt apeluje przed zimą o zapewnienie ciepłego schronienia dla
psów na uwięzi. Szczególnie ważne jest,
aby zwierzęta nie miały na szyjach metalowych łańcuchów, ale skórzane obroże.
Jak mówi prezes stowarzyszenia Grażyna Wołynik, wciąż zdarza się bowiem, że
kiedy członkowie stowarzyszenia jeżdżą
po wsiach, znajdują psy z karkami oplecionymi łańcuchem.
Równie ważne jest docieplenie budy, na
przykład słomą czy styropianem, zawieszenie czegoś co osłaniałoby wejście, czy
przeniesienie budy w miejsce osłonięte od
wiatru i nawiewanego śniegu. - Apelujemy do ludzi, aby w tym trudnym, zimowym
czasie stworzyli tym swoim stróżom, bo tak
trzeba powiedzieć o psach podwórzowych,
godne warunki.
Zadbać trzeba także o bezpańskie koty.
Prezes zdaje sobie sprawę, że budzi to wiele kontrowersji, ale zwraca się do ludzi,
aby pozwolili przezimować kotom udostępniając im wejście do piwnic. - Ponadto
prosimy dobrych ludzi, aby pomagali tym
z bezpańskich zwierząt, które nie trafiły do
schroniska. Aby dokarmiali, może zapewnili ciepłe posłanie - apeluje za naszym pośrednictwem Grażyna Wołynik. (wcz)

Pies pływał w studni

W

niedzielę 18 listopada około godziny 13.00, strażacy z PSP w Łowiczu
uratowali psa tonącego w studni melioracyjnej na polu Bogdana C. w Kocierzewie. Studnia nie była zbyt głęboka, tylko
na dwa kręgi, gdyby poziom wody nie był
tak niski, zwierzę zapewne samo wybawiłoby się z opresji. Strażacy przy pomocy
liny zakończonej metalową pętlą, podobną
do tej wykorzystywanej przez hycla, wyłowili przestraszonego czworonoga. Akcja ratunkowa trwała około godziny. Pies
trafił do schroniska. Gmina Kocierzew ma
podpisaną umowę z łódzkim hotelem dla
zwierząt. Koszt odwiezienia psa do schroniska oraz 3-miesięcznego tam utrzymania
to prawie 1,5 tys. zł.
(eb)

Równanie wysypiska
w Mysłakowie

O

d jakiegoś czasu trwa, za przyzwoleniem Urzędu Gminy w Nieborowie, wywózka gruzu budowlanego
na gminny teren w Mysłakowie, gdzie
zadolenia i krzaki sprzyjają wyrzucaniu
śmierci. Ma to wreszcie zlikwidować dzikie wysypisko, w myśl założenia, że uporządkowany i wyrównany teren nie będzie
tak kusił i dawał poczucia bezkarności.
Jak powiedział nam wójt Andrzej Werle,
w tym tygodniu teren ma zostać zarównany, a potem gmina pomyśli, na co go spożytkować. Wójt mówi, że trafią tam też odpady z planowanej na przyszły rok dalszej
przebudowy drogi nr 70, od Nieborowa,
w stronę Skierniewic. Co prawda wspomniany teren nie jest duży - około 60 arów,
jednak gmina potrzebuje także materiału
nawyrównanieterenówprzymysłakowskim
osiedlu.
(wcz)

- Dziś, 14 listopada
około godziny 13:20
byłam świadkiem
porzucenia psa
na drodze pomiędzy
wsiami Janowice
a Mysłakowem - pisze
do nas drogą mailową
czytelniczka Iwona S.

K

ierujący - około 45/50-letni mężczyzna - samochodem typu dostawczy bus
(niestety nie mogę podać marki), w kolorze
białym, o numerze rejestracyjnym (tu podaje numer - przyp. red.) porzucił szczeniaka,
mieszańca o umaszczeniu „biszkoptowym/
beżowym”, po czym, widząc mój nadjeżdżający samochód, szybko odjechał. Kiedy
wracałam do domu z Łowicza, już tego pieska nie było. Może ktoś go przygarnął.
Podany przez czytelniczkę numer rejestracyjny przekazaliśmy łowickiej policji.
Na jego podstawie mężczyzna zostanie odnaleziony. - Może on jednak wszystkiego się
wyprzeć, potrzebny jest zatem świadek zdarzenia - powiedział nam rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji podinspektor
Leszek Okoń. Najlepiej zatem, aby nasza
czytelniczka złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zdecydowała się zeznawać.
Porzucenie psa jest bowiem - zgodnie
z Ustawą o ochronie zwierząt - przestępstwem. Jak informuje nas sierżant Urszula Szymczak z łowickiej komendy policji,
zgodnie z artykułem 35, paragraf 1 tejże
ustawy, za opisany czyn grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie
wolności do roku.
W tym roku łowicka policja nie odnotowała żadnego porzucenia psa. Podobnie
było przed rokiem. W roku 2005 odnotowano jedno takie zdarzenie, zakończone
jednak umorzeniem, w roku 2004 także
jedno zdarzenie, zakończone skierowaniem sprawy do sądu.
Nasza czytelniczka uważa, że porzucanie psów jest poważnym problemem.
Porzucane są nie tylko szczeniaczki, lecz
również dorosłe psy, które mogą być agresywne. - Wiem to, ponieważ w okolicy mojego miejsca zamieszkania też został porzucony dorosły pies, podobny do owczarka
niemieckiego. Na szczęście okazał się przyjazny i został przeze mnie przygarnięty.
W okolicach miejsca zamieszkania czytelniczki są też lasy i zdarza się, że psy przywiązywane są do drzew. Kilka lat temu na
łamach NŁ pisaliśmy też o niespotykanym
dotąd bestialstwie: ktoś porzucił w Kiernozi dużego psa. Najprawdopodobniej po to,
aby zwierzę nie biegło za pojazdem, zacisnął psu pętlę na udzie i dowiązał do karku. Z czasem noga obumarła i zaczęła gnić.
Pracownicy urzędu gminy w Kiernozi próbowali psa znaleźć, aby mu jakoś pomóc,
jednak ten zniknął. Pewnie skonał w mękach w jakimś rowie.
Prezes łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Grażyna Wołynik mówi, że
takie rzeczy wciąż mają miejsce. Psy wyrzucane są głównie przy stacjach paliw,
w pobliżu łowickiego schroniska, czy na
targowisku. Części tych zwierząt stowarzyszenie znajduje nowych właścicieli, inne

Wyrzucił psa,
ale go namierzą

Porzucone i odtrącone psy w łowickim schronisku doczekają się wkrótce nowych opiekunków - ale naprawdę czekają na pana i na dom.
przygarnie jakaś dobra osoba, ale nie każdy psiak ma tyle szczęścia. Pani Grażyna
podaje pozytywne przykłady: przy starostwie na 3 Maja od jakiegoś czasu dokar-

miany jest duży stary pies. Ostatnio ktoś
Czy można coś w tej sprawie zrobić,
zrobił mu też budę za kioskiem. Podobnie karać tak, aby odstraszyć innych przed
jest przy lasku miejskim, czy na stacji pa- podobnym działaniem? - Przypominam
liw w okolicach baszty.
sobie taką sprawę, która trafiła do sądu
- mówi pani Grażyna. - Mężczyzna z Żyrardowa wyrzucił owczarka niemieckiego
w Bełchowie i został zauważony. Kiedy po
2 tygodniach odnaleźliśmy psa w poblimu przekazującego pieniądze na rozwój skim lesie, był już na skraju wyczerpania.
działalności gospodarczej, dla pracodaw- Mężczyzna najpierw był nieuchwytny, bo
ców chcących zatrudnić osoby trwale bez- wyjechał na wczasy - jest to właśnie jeden
robotne. Jest to kwota prawie 40 tys. zł, za z powodów, dla których psy są porzucane
którą zakupiony zostanie sprzęt do wyłapy- w sezonie urlopowym. Kiedy w końcu trafił
wania zwierząt, samochód do ich przewo- na salę sądową, wykpił się od kary tłumazu, komputer do ewidencjonowania zwie- czeniem, że to wcale nie był jego pies, a on
rzaków. Powstanie też 9 nowych boksów się tylko zatrzymał, aby dać mu jeść...
Zastępca dyrektora Zakładu Usług Koz wybiegami, a przy innych, starych bokmunalnych, Tadeusz Dutkiewicz mówi
sach powstaną wybiegi.
nam, że tak naprawdę trudno oszacować
- Umowa z Urzędem Miejskim nie zostaile psów jest porzucanych. - My tego nie
ła jeszcze podpisana, gdyż burmistrz musi
wiemy. Po prostu jest zgłoszenie o wałęsanajpierw uzyskać w tej materii upoważniejącym się psie i zostaje on odłowiony. Czanie rady - mówi dyrektor łowickiego PUP sem słyszymy plotki, że ktoś widział samoMartyna Szpiek - Górzyńska. - Sesja Rady chód z którego pies został wyrzucony, ale
Miejskiej planowana jest na 29 listopada, gdy dochodzi do podania numeru rejestramyślę zatem, że jak najszybciej po tej dacie, cyjnego, wtedy nikt nie pamięta. Dyrektor
wszystko zostanie sfinalizowane.
uważa, że gdyby na Zachodzie ktoś zobaTrzej pracownicy zajmowaliby się wy- czył podobne zdarzenie, oda razu dałby
łapywaniem zwierząt, karmieniem ich, znać na policję. U nas wciąż jeszcze uczysprzątaniem boksów itp.
my się takich zachowań.
(wcz)
Wojciech Czubatka

Trzech nowych pracowników do schroniska
O t r z y et at y z wi ę ks z y si ę
do końca roku zatrudnienie w łowickim schronisku dla zwierząt.

U

tworzenie nowych miejsc pracy wraz
z całym sprzętem, w tym samochodem do przewozu schwytanych zwierząt, sfinansuje Powiatowy Urząd Pracy.
W październiku trzej długotrwale bezrobotni zarejestrowani w łowickim PUP
przeszli finansowane przez urząd dwudniowe szkolenie z zakresu zoopsychologii, poprowadzone przez specjalistę
z krakowskiej firmy Amichien. Nauczyli
się jak prawidłowo interpretować zachowania zwierząt. Zdobyli wiedzę na temat
działań instynktownych, jak i procesów
uczenia się czworonogów, dowiedzieli się
jak psy postrzegają otoczenie i reagują na
to, co się wokół nich dzieje.
Utworzenie trzech miejsc pracy finansowane jest przez PUP w ramach progra-
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Rów niezgody w Zielkowicach Plany co do mieszkań komunalnych
Gmina Łowicz

Jednogłośnie radni gminy
Łowicz przyjęli plan gospodarowania mieniem komunalnym na sesji 31 października.

Wszystko
wskazuje,
że spór sąsiedzki
w Zielkowicach,
dotyczący rowu
odpływowego,
zakończy się
w sądzie.

P

lan dotyczy czterech mieszkań,
z których jedno znajduje się
w Niedźwiadzie i zajmuje je
repatriant z Kazachstanu, jedno
w Dąbkowicach Dolnych i zajmuje je emerytowana nauczycielka, po-

Kiernozia

Konkurs na pracownika socjalnego

Z

aproponowałem panu dwa
rozwiązania, żadnego pan nie
akceptuje - mówił podczas rozmowy na miejscu konfliktu Henryk Błażejewski. - Musi być tak,
jak było. Stan poprzedni musi być
przywrócony - twardo broni swoich racji Henryk Podwójci.
Konflikt dotyczy rowu odprowadzającego wodę z pól w Zielkowicach. Nieduży rów biegnie
wzdłuż zabudowań na posesji
Henryka Podwójciego do drogi asfaltowej, pod którą wykonany jest
przepust. Do niedawna wykopany był również po drugiej stronie
drogi, gdzie woda z pól spływała
na łąkę Henryka Błażejewskiego.
W lipcu ubiegłego roku kupił on
tę działkę od Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

D

o 30 listopada do godz. 12.00
osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku
pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kiernozi mają czas na złożenie
dokumentów, które potrzebne są do
wzięcia udziału w konkursie.
Od osób chętnych do pracy wymagane jest przygotowanie zawodowe w kierunku pracownik socjalny i możliwość podjęcia pracy

Henryk Podwójci (pierwszy z prawej) wskazuje, gdzie dotychczas był rów. Henryk Błażejewski
(drugi z lewej) nie godzi się na wykopanie rowu na jego drodze dojazdowej do pola.
ści, jaką zajmuje rów, ale odmówił. Mógłby również poprowadzić
sobie pod moją drogą dojazdową
rów na swoją działkę. Takie roz-

wie postępowanie. My na wyraźny
wniosek możemy służyć pomocą mówi pracownik filii WZMiUW
w Łowiczu Gabryjela Perekitko.
Na obecnym etapie nikt nie prosił pracowników WZMiUW o wizję w terenie.
ójt gminy Łowicz Andrzej
Barylski próbował pośredniczyć w osiągnięciu kompromisu pomiędzy sąsiadami z Zielkowic. - To nie jest rów melioracyjny,
który regulowany byłby przepisami
ustawy prawo wodne. Jest to konflikt sąsiedzki, który może znaleźć
rozwiązanie w sądzie cywilnym mówi wójt. Urzędnicy gminy pamiętają, że rów został wykopany
przez rodzinę Podwójcich za zgodą poprzedniego właściciela działki, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, i jest
przez nich pielęgnowany. Natomiast Henryk Podwójci utrzymuje,
że rów istnieje w tym miejscu od
zawsze i chce, aby sąsiad odkopał
rów. Jest to nieduży rów na głębokość szpadla.
Obecny właściciel chce korzystać z drogi dojazdowej, którą do
niedawna płynęła woda z pól. W planach rowu nie ma, a jeżeli

W
Henryk Podwójci walczy o prze- Henryk Błażejewski, aby utwardłużenie tego niedużego rowu dzić polną drogę, zasypał rów
z drugiej strony drogi.
odpływowy.
Jest to łąka wraz z drogą dojazdową. Według Henryka Podwójciego w drodze tej biegnie rów odpływowy.
Zgodnie z planami geodezyjnymi na działce nie ma jednak
rowu. Dlatego też Henryk Błażejewski zasypał go gruzem z rozbiórki, chcąc utwardzić swoją
drogę dojazdową do pola. - Proponowałem panu Podwójciemu,
który ma działkę obok tej drogi,
żeby pozwolił mi przesunąć drogę na jego działkę na tej szeroko-

wiązanie też mu nie pasuje, a rów
odprowadza wodę z jego podwórka - wyjaśnia Błażejewski. - Wiedział pan, co to za działka, że jest
na niej rów. Taką pan kupił. Rów
będzie trzeba odkopać - utrzymuje natomiast Podwójci.
Ten ostatni poinformował
o sprawie łowicką filię Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Gminy
Łowicz. - Jeżeli dojdzie do zakłócenia stosunków wodnych, gmina powinna wszcząć w tej spra-

Wierzyciel kupił majątek po dłużniku
Za 860 tys. zł sprzedana
została podczas licytacji
15 listopada działka wraz
z naniesieniami po ubojni
drobiu w Bobrownikach.

W

łaścicielami zakładu, o czym
obszernie pisaliśmy przed tygodniem, byli dwaj bracia,
Zbigniew i Tomasz Sz, prowadzący działalność od 1 października
2003 roku do 31 maja 2005 roku.
Obecnie przed łowickim sądem toczy się przeciw nim postępowanie,
w którym oskarżeni są o to, że dopuścili się oszustwa, wyłudzając
zakup towarów i wykonanie usług,
nie płacąc za nie. Drugi zarzut mówi
o tym, że w sytuacji grożącej upadłością spółki udaremnili zaspokojenie wielu świadczeń wierzycieli
przez to, że zbyli udziały w tej spółce wraz ze wszystkimi składnikami
majątkowymi.

zostałe to dwie niewielkie kawalerki
w Bocheniu. W planie zawarte zostały stawki czynszu wynoszące
1,32 zł/m2 w przypadku mieszkania
w Niedźwiadzie, które nie ma instalacji c.o. i 1,50 zł/m2, jeżeli chodzi
o pozostałe lokale. Trwają rozmowy
z lokatorką z Dąbkowic w kwestii
remontu mieszkania. Planowane jest
także połączenie dwóch kawalerek
w Bocheniu w jedno mieszkanie.
(eb)

Poszkodowanych w sprawie jest
30 podmiotów, którym oskarżeni
winni są około 2 mln zł. Sprzedaż
działki jest dla wierzycieli szansą
na chociaż częściowe odzyskanie
wierzytelności. Licytacja mogła
się odbyć dlatego, że największy
z wierzycieli, lokalny przedsiębiorca z Sochaczewa, zdecydował się
zapłacić za oszacowanie bobrownickiego majątku. Wyceniony on
został na 249.940 tys. zł. Jest to
teren o powierzchni 12 hektarów
18 arów, ze zdewastowanymi naniesieniami, które bardziej przypominają dziś teren poligonu wojskowego niż dawną ubojnię. Cena
wywoławcza wyniosła 187.455 tys.
zł. Ten sam przedsiębiorca, który
opłacił koszty wyceny, wygrał też licytację i stał się właścicielem działki
- choć licytacja trwała długo, a cena
wywoławcza została przebita, jak
widać, prawie pięciokrotnie.

Uzyskane ze sprzedaży pieniądze
zaspokoić mają żądania wierzycieli. W pierwszej kolejności spłacone
zostać mają zaległości względem
wierzycieli uprzywilejowanych:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Nieborów. Następnym w kolejności jest natomiast przedsiębiorca,
który kupił opisywany teren. Inni
wierzyciele, którzy mają wpisy do
księgi hipotecznej działki, wystosowali w dniu licytacji pismo do
sądu, w którym wnoszą, aby spłaty dokonywane były w sposób proporcjonalny do wielkości należności
kwoty egzekwowanej. W rozmowie z nami prawnik nabywcy działki, a jednocześnie największego
z wierzycieli, zapowiedział złożenie kontrwniosku, aby spłaty dokonywane były w kolejności wielkości
zadłużenia, po uregulowaniu wierzycieli uprzywilejowanych. (wcz)

od 2 stycznia. Do obowiązków pracownika socjalnego należy m.in.
przyjmowanie i obsługa wniosków
o przyznanie świadczeń z pomocy
społecznej, praca socjalna i przeprowadzanie tzw. wywiadów środowiskowych.
Konkurs ogłoszony jest z powodu planowanego przejścia na emeryturę pracownika, który obecnie
zajmuje to stanowisko.
(mwk)

Gmina Domaniewice

W grudniu jubileusz 650-lecia istnienia

pan Podwójci chce go mieć, niech
wykopie odpływ na swojej działGmina Domaniewice wspólce 3 metry dalej, a nie na mojej nie z tutejszą parafią św. Bardrodze - komentuje Henryk Bła- tłomieja 15 grudnia obchodzić
żejewski.
będą 650 lat istnienia.
Kompromis będzie trudno osiągnąć, choć warto byłoby o niego
roczystości rozpoczną się
zabiegać, nie zaś spotykać się w sąmszą świętą. Druga część obchodów odbędzie się w gimdzie.
(eb)

U

nazjum w Domaniewicach. Przed
gośćmi wystąpi zespół folklorystyczny „Kalina” oraz młodzież
gimnazjalna. Ponadto zaprezentowana zostanie historia gminy
i parafii w oparciu o książkę, która
do tego czasu ma zostać wydana,
a o której już w NŁ pisaliśmy. (eb)
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Nie było chętnych na Wiejską

N

- Zmodernizowanie tego boiska
wpisuje się w politykę Urzędu
Marszałkowskiego, który dąży
do rozwinięcia infrastruktury
sportowej z myślą o młodzieży,
ale także o mistrzostwach
EURO 2012 - powiedział
w piątek 16 listopada,
w czasie uroczystości
przecięcia wstęgi nad nową
sztuczną murawą boiska
piłkarskiego przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Jana
Pawła II w Łowiczu marszałek
województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak.

ie było chętnych na wystawioną 8 listopada na sprzedaż przez powiat łowicki działkę przy ulicy Wiejskiej
w Łowiczu. Na sprzedaż wystawiono zabudowaną nieruchomość będącą własnością
skarbu państwa, którą dysponuje starosta.
Działka ma powierzchnię 3266 m2 i leży
za zakładem karnym. Skarb państwa przejął ją za długi kolei w 2003 roku. Znajdują się na niej budynki nadające się tylko do
rozbiórki. Cenę wywoławczą ustalono na
70 tys. zł. Dla działki nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w studium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod rozwój funkcji produkcyjno - usługowych. Drugie postępowanie
arszałek podkreślił, że zainteresowazorganizowane zostanie najprawdopodobnie tworzeniem infrastruktury sporniej w grudniu. Starosta może zdecydować o obniżeniu ceny wywoławczej, jed- towej z myślą o mistrzostwach jest bardzo
duże. Kompleks sportowy ma powstać np.
nak nie musi.
(wcz) w Uniejowie, przygotowuje się do tego
także tandem samorządów Bełchatowa
i Kleszczowa. Realizowana jest modernizacja boiska przy OSIR, ma tu powstać jeszcze w tym roku oświetlenie płyty, w przyszłym roku bieżnia i dalej trybuny. Podnosi
to zdaniem marszałka szanse Łowicza, by
mina Bielawy chce oddać w dzier- w czasie mistrzostw odegrał jakąś rolę, np.
żawę niezabudowane nieruchomości
rolne stanowiące jej własność i w taki
sam sposób dotychczas wykorzystywane.
Dzierżawcy zostaną wyłonieni w ustnym przetargu nieograniczonym. Do wydzierżawienia są dwie działki w Piotrowicach. Jedna o pow. 0,16 ha (po Pastusiaku),
cena wywoławcza czynszu wynosi 40 zł,
druga o pow. 0,40 ha (po Rutkowskim), tu
cena wywoławcza czynszu wynosi 100 zł.
Roczny czynsz dzierżawny będzie płatny do
30 sierpnia każdego roku. Okres dzierżawy
został ustalony do 30 września 2010 roku.
Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości na cele rolne.
Przetarg odbędzie się 5 grudnia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pod numerem tel.
838-26-95.
(eb)

Miękko się biega
Sztuczna trawa na stadionie OSiR już służy

M

Gmina wystawia grunty
w dzierżawę

G

Gmina Nieborów

Pierwszy piłkę kopnął marszałek
Włodzimierz Fisiak.

S

jako boisko treningowe. Marszałek podkreślił jednak, że boisko będzie służyło przede
wszystkim lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży, która ma szansę trenować
i rozgrywać mecze na boisku o bardzo wysokim standardzie.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, samorządów łowickiego i kutnowskiego, powiatu i miasta Łowicza. Burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński dziękował marszałkowi

Sprzedano wszystkie działki
przedano wszystkie wystawione na
sprzedaż działki podczas przetargu 8 listopada, organizowanego przez gminę
Nieborów. Był to szereg działek w Bobrownikach, Dzierzgowie, Nieborowie, Bełchowie i Bednarach. Jak mówi nam wójt gminy Andrzej Werle, gmina sprzedawać będzie
jeszcze całkiem sporo działek, rozrzuconych w sołectwach na całym jej terenie. Nastąpi to jednak w przyszłym roku. (wcz)

Kończą prace w ZSP 1
20 listopada zakończyły
się prace przy wymianie
części dachu na
budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Łowiczu.

W

ramach prac, które wykonuje Zakład
Projektowo - Remontowo - Budowlany Krzysztofa Malczyka z Łowicza, wymieniono dach na części od strony szkolnego boiska, ale tylko do połowy.
Postawiono też nowe kominy. Dach zostawiony zostanie na zimę w takim stanie, że
nowe dachówki zachodzą częściowo na
stare, dodatkowo łączenie pokryte zostało blachą. Prace kosztowały około 155 tys.
zł., z czego 60 tys. zł to dotacja z ministerstwa kultury.
Zabytkowy budynek poklasztorny remontowany jest etapami. Osuszono już
w nim ściany, położono nową elewację
z wymianą okna w części, gdzie znajduje

się wejście główne. Wymieniono też dach
w dawnej części kościelnej. Aby wyremontować cały budynek ZSP 1, potrzeba około
3 mln zł. Dyrektor szkoły Dariusz Żywicki wskazuje, że najpilniejszy jest dalszy
remont dachu, w większości przegniłego
i zmurszałego. O ile na części kościelnej
można było zostawić niektóre elementy
więźby dachowej, o tyle na remontowanej
właśnie części, jak i kolejnych, więźba będzie musiała być wymieniona całkowicie.
Do remontu pozostaną na przyszłe lata jeszcze fragmenty budynku od strony zachodniej i południowej, jak i dokończenie obecnie remontowanego.
W dalszej kolejności trzeba będzie osuszyć ściany i położyć nowe elewacje, wraz
z nowymi oknami. - Kiedy będą już nowe
okna, wtedy remonty w środku można robić powoli, nawet metodą gospodarczą uważa. Na przyszłe lata, oprócz tych wspomnianych przez dyrektora, planowana jest
też wymiana instalacji elektrycznej i termomodernizacja.
(wcz)

Przy piłce zastępca naczelnika Wydziału ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Robert Oberman (niebieska
koszulka) przy piłce za nim biegnie naczelnik Wydziału Inwestycji Grzegorz Pełka.
za pozytywne rozpatrzenie wniosku ratusza
o dofinansowanie inwestycji. Urząd Wojewódzki po zatwierdzeniu Urzędu Marszałkowskiego przekazał na inwestycję 500 tys.
zł, kolejne 255 tys. zł. udało się pozyskać
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sporu. Pozostałe środki, czyli 1.245 tys.
zł finansowało miasto z własnego budżetu.
Krzysztof Kaliński w czasie uroczystości
powiedział, że miasto czeka na pozytywną
decyzję dotyczącą kolejnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, tym razem
na mające rozpocząć się prace przy budowie oświetlenia płyty boiska, które będzie
kosztowało 600 tys. zł. Ratusz wystąpił o
200 tys. zł. Montażu ośmiu masztów z zamontowanymi na nich lampami podjęło się
konsorcjum firm z Gostynina: „Polcourt”
oraz „Ada-Light” spółka z.o.o.
Po poświęceniu boiska odbył się na nim
mecz drużyn samorządowców z Kutna i Ło-

wicza, który zakończyło się wynikiem 6:4
dla gości (więcej na str. 40). W meczu zagrał
naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
łowickiego ratusza Grzegorz Pełka, którego
wydział zajmował się realizacją inwestycji.
- Byłem mocno zaskoczony, żaden ze mnie
sportowiec, ale muszę przyznać, że bieganie
po sztucznej nawierzchni nie ma nic wspólnego z biegiem po zwykłej tradycyjnej murawie.
Było miękko, buty się nie ślizgały. Już po meczu nie czułem, by bolały mnie stawy. Jeden
minus to to, że po meczu w butach pozostało
trochę granulatu, który wypełnia sztuczną trawę - powiedział nam Pełka, który zaznaczył,
że to normalne zjawisko, granulat będzie musiał być systematycznie uzupełniany.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Kuczyński powiedział nam, że nowa
nawierzchnia zaczyna już przyciągać grupy
z zewnątrz, które chciałyby na niej odbywać
treningi, są pytania o koszty, o bazę noclegową, o wyżywienie. Nowe boisko może speł-

niać rolę dźwigni, która popchnie i rozwój
Łowicza, i sport. Na to drugie już ma wpływ:
ćwiczący na boisku Miejski Uczniowski Klub Sportowy Pelikan odnotował
w ciągu kilku tygodni znaczny wzrost zainteresowania treningami i członkostwem.
Młodzież chce, z ciekawości nawet, spróbować gry na nowej murawie. Piłkarze
i trenerzy zespołu Śląsk Wrocław, który
grał w Łowiczu drugoligowy mecz z Pelikanem, bardzo wysoko ocenili jakość murawy. Klub też niebawem rozpocznie na
nim treningi.
Kuczyński uspokaja, że opłaty za korzystanie z boiska będą obowiązywać tylko te
kluby sportowe, które nie mają podpisanej z
miastem umowy o realizacji zadania związanego z wychowaniem sportowym. Inne grupy będą płacić, te z zewnątrz więcej, miejscowe mniej, konkretny cennik jest w trakcie
ustalania. Dla przykładu Śląsk Wrocław zapłacił za godzinny trening 400 zł.
(tb)
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Zniknie drewniak w Domaniewicach

Prawdopodobnie
do końca roku, a jeżeli
pogoda na to nie pozwoli
najpóźniej do 31 marca,
zniknie z powierzchni ziemi
drewniany budynek
po dawnym przedszkolu
w Domaniewicach
przy ul. Klonowej.

W

ubiegły czwartek 15 listopada rozstrzygnięty został przetarg na rozUśmiechnięte buzie świadczą o tym, że podoba im się na matematyce. Od prawej: biórkę drewniaka. Wybrana została oferta
Łukasz Trocki, Karolina Wasiak, Adrian Karalus i Małgosia Górczyńska.
łowickiej firmy remontowo-budowlanej za
kwotę 7 tys. zł. Ma ona rozebrać budynek

SP Zielkowice

Matematyczne origami
Ciekawe kształty origami, rysowanie budynku szkoły w skali, po
wcześniejszym dokładnym zmierzeniu jego wielkości oraz zajęcia
z geometrii na sali gimnastycznej
to jedne ze sposobów na urozmaicenie zajęć wyrównawczych
z matematyki w Szkole Podstawowej w Zielkowicach.

N

a zajęciach chcemy zainteresować
dzieci matematyką - mówi prowadzący lekcje Dariusz Skulimowski. Z doświadczenia wiemy, że lepiej przyswoić materiał, który nas interesuje. Zadania matematyczne rozwiązywane na zajęciach wyrównawczych układane są z myślą
o życiu codziennym. - Staram się, aby rozwiązania były dzieciom pomocne - dodaje

nauczyciel pracujący z 16-osobowym zespołem uczniów.
Zajęcia są prowadzone od marca tego
roku i potrwają do lutego 2008 roku. Dodatkowe lekcje matematyki odbywają się
dzięki włączeniu szkoły do ogólnopolskiego projektu finansowanego przez Fundację 4H, wspartej pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do programu
przystąpiło 60 szkół z całej Polski. Jego
celem jest realizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie otrzymują posiłek, mają też
zapewniony dojazd do domu. Lekcje prowadzone są nie tylko w terenie, ale także
w ławkach w oparciu o podręczniki, ćwiczenia i przyrządy geometryczne dostarczone przez Fundację 4H.
(eb)

Chłopcy mile widziani

G

minny Ośrodek Kultury w Kiernozi
zachęca chłopców do udziału
w kursie tańca. Osoby chętne
mogą zgłaszać się do dyrektor ośrodka
Bożeny Olczak. Blisko 60-osobowa
grupa dzieci i młodzieży uczestniczy
w warsztatach tanecznych, które
rozpoczęły się w październiku. Zajęcia
odbywają się w dwóch grupach
wiekowych, w czwartki w godz. 16-19
w sali gimnastycznej szkoły. Program
obejmuje naukę nowych tańców
towarzyskich oraz powtórkę tego, co
uczestnicy uczyli się na zajęciach
w ubiegłym roku szkolnym. Wtedy na
zajęcia zapisało się ponad 100 osób.
GOK zaprasza do udziału w zajęciach
zwłaszcza chłopców, których tak jak
w poprzednim roku, jest znacznie
mniej niż dziewcząt.
(mwk)

i zagospodarować materiały pochodzące
z rozbiórki. Pozostałe dwie oferty, które zostały złożone, opiewały na znacznie wyższe
kwoty, bo 11.600 zł oraz 19.520 zł.
Sprawa niszczejącego budynku po dawnym przedszkolu nurtowała dość długo radnych gminy. Jest to plac położony w lesie,
który upodobała sobie młodzież gimnazjalna i starsza. Schadzki odbywają się przy
drewnianym niszczejącym budynku przedszkola, najczęściej na starym placu zabaw. Jest to o tyle niebezpieczne, że młodzież tam
się gromadząca sięga po alkohol. Obawiamy się, że kto rzuci niedopałek papierosa
w okolice budynku i ten spłonie a także, że
ktoś spadnie ze starej drabinki - mówi wójt
Mirosław Grzegorz Redzisz.

Nie raz już, w odpowiedzi na sygnały
mieszkańców podpatrujących niebezpieczne zachowania młodzieży, na teren dawnego
przedszkola przyjeżdżała policja. Kontrole
policyjne tylko na jakiś czas były w stanie
jednak odstraszyć młodzież, która za kilka
dni ponownie gromadziła się przy dawnym
przedszkolu.
To był główny powód, dla którego radni
zdecydowali się ostatecznie rozwiązać ten
problem przeznaczając budynek do rozbiórki. Drewniaka bowiem nie opłaca się gminie
remontować. Stare popsute huśtawki również znikną. Działka zostanie wyceniona
i prawdopodobnie wystawiona na sprzedaż.
Ostateczne jej przeznaczenie nie zostało
jeszcze ustalone.
(eb)

Gmina Bolimów

Konkurs ekologiczny do końca miesiąca
Siedem prac wpłynęło na ekologiczny konkurs „Przyroda na mojej ścieżce” organizowany przez
gminę Bolimów. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas 4 - 6, a także szkół
gimnazjalnych, średnich jak i osób
dorosłych.

C

hodziło w nim o opracowanie koncepcji ścieżki dydaktycznej biegnącej
przez tereny gminy Bolimów. Przede
wszystkim należało w pracy uwzględnić
walory przyrodnicze terenów, ale zwrócić
też uwagę na walory kulturowe.
Do uczestnictwa w konkursie dopuszczano tylko zespoły pięcioosobowe. Pracy było niemało, gdyż nadesłane koncep-

cje zawierają nie tylko część opisową, ale
także mapy z wytyczonym przebiegiem
ścieżek i koncepcję promocji, czyli jak dotrzeć z naszą ścieżką do turystów, aby chcieli nią podążyć.
Prace są obecnie oceniane przez skierniewicką delegaturę Kuratorium Oświaty, którego przedstawicielki zgodziły się zasiadać
w jury. Znajdą się w nim także pracownicy gminy i przedstawiciel Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. To ten zespół zdecyduje o przyznaniu nagród. Konkurs finansowany jest z pieniędzy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do wygrania będzie
m.in. sprzęt turystyczny, wydawnictwa albumowe czy przybory szkolne.
(wcz)
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Sam siebie skrzywdziłem
- Miałem pretensje
do Pana Boga, że mnie
skrzywdził, ale ja sam
siebie skrzywdziłem
- mówił 14 listopada
na spotkaniu z uczniami
łowickiego Gimnazjum
nr 1 Piotr Lubertowicz,
gitarzysta bluesowy,
który pokonał swoje
nałogi.
ając 16 lat zacząłem chlać
i ćpać, przestałem mając
M
28. Teraz mam 42 lata i wyniszczony

organizm. Niejeden mnie już pochował, ale ja żyję i jestem z wami. Nie
poddam się, będę walczył o siebie.
Walczy jednak nie tylko o siebie,
bo od kilku lat odbył setki spotkań
z młodymi ludźmi. Każde z nich jest
dla niego swoistym rozrachunkiem
ze swoją przeszłością, koncertem
i przesłaniem dla innych, aby nie popełnili takich błędów jak on.
Mówił prosto i dosadnie o tym,
czym jest dla niego prawdziwa przyjaźń, jak po latach docenił nauczycieli, jak trudna jest samotność, jaka
jest prawdziwa historia Ryśka Riedla i jak bezsensowna jest śmierć
narkomana.
Gitarzysta Piotr Lubertowicz
„Lupi” grał z takimi zespołami jak:
Dżem, Nocna Zmiana Bluesa, John
Porter Band, Mokey Businnes. Koncertował z nimi, jeździł na festiwale.
Zaznał, co to sława, bo już w latach
80. „Dżem” to był zespół - legenda, choć nie promowano go w mediach. Jego lider Ryszard Riedel
był narkomanem, a to był problem,
który wtedy dotyczył głównie świata artystycznego i w PRL o tym się
nie mówiło. Podobnie jak alkoholizm, który był poważnym proble-

mem społecznym, z którym nic nie
robiono.
Żeby posłuchać lub zobaczyć
„Dżem”, jeździło się na koncerty. Muzyków otaczały tłumy ludzi.
Lubertowicz poczuł na własnej skórze, co znaczy być popularnym muzykiem. Otaczają cię wtedy ludzie,
którzy chcą pochwalić się znajomością z tobą. Chcą mieć z tobą zdjęcie,
jak z misiem na zakopiańskich Krupówkach. - Nikogo nie interesowało, jacy jesteśmy naprawdę. Chcieli
się tylko z nami zabawić na „krzywy ryj”. A muzyk to normalny człowiek, który ma swoje uczucia, wady
i kompleksy.
Alkohol i narkotyki były ucieczką
przed samotnością, uniwersalnym
„lekiem” na wszystko. Początkowo
starał się, aby o problemie nie dowiedzieli się jego rodzice. Zasłaniał
blizny po nakłuciach długimi rękawami. Potem doszedł do etapu, kiedy było mu wszystko jedno.

Od narkotyków
się umiera
Pierwszym momentem, w którym poczuł, czym naprawdę są
narkotyki, była śmierć „Skiby”
- Ryszarda Skibińskiego, muzyka bluesowego grającego na harmonijce ustnej. W 1983 roku
odwiedził ich w Białymstoku,
gdzie „Lupi” koncertował z zespołem Lady Pank. Po koncercie zespół zrobił ostrą imprezę w
hotelu. Zachowywali się tak, że
ich stamtąd wyrzucono. Impreza przeniosła się do prywatnego
mieszkania, które było meliną narkotykową. Skibiński na tej imprezie
przedawkował i zmarł. - Śmierć narkomana jest bezsensowna, straszna
i niepotrzebna - bo to śmierć na
własne życzenie - mówił do mło-

Nie straćcie
poczucia czasu
i rzeczywistości

Piotr Lubertowicz mówił o sobie, nałogach, przyjaźni i tolerancji Pokazał też, że nadal jest świetnym gitarzystą, a bluesa ma we krwi.
dzieży muzyk. Ta tragedia nie była
jednak jedyną, jaką widział na własne oczy. Wspomniał o innym swoim koledze, który z imprezy wyszedł balkonem zamiast drzwiami
i poniósł śmierć na miejscu. Innym
razem, gdy wracali naćpani z innej
balangi, jeden z jego kumpli wszedł
pod nadjeżdżający samochód. Pozostali wraz z nim patrzyli się na
jego śmierć, śmiejąc się. - Narkotyk tak wpływa na układ nerwowy,
że nierealne wydaje nam się realne.
To jest tak jak w grze komputerowej, myślimy na przykład, że mamy
trzy życia...
Lubertowicz mówił w Gimnazjum nr 1 o innych osobach ze świa-

ta muzycznego, które przedwcze- Prawdziwa historia
śnie odeszły z powodu narkotyków
Ryśka Riedla
- legendarny gitarzysta Jimi Hendrix
miał 28 lat, tyle samo Jim Morrison
Do swoich przyjaciół zaliczył Ryz zespołu „The Doors” i piosenkar- szarda Riedla, który znany jest młodym ludziom głównie z filmu „Skaka Janis Joplin.

Piotr Lubertowicz z powodu alkoholu i narkotyków dotknął dna.
Stracił poczucie czasu i rzeczywistości. Swoją dziewczynę traktował jak szmatę, robił jej - jak to dziś
opowiada - „wodę z mózgu”. Mówił, że już nie będzie pił i ćpał, żeby
tylko mieć spokój i tkwić w nałogach. - Narkoman i alkoholik zrobią wszystko, żeby zaspokoić swój
głód. Jak nie ma na wódkę, kupuje
się bimber, potem „jabole” i wodę
brzozową. Nałóg to jest najmniejsze więzienie, jakie sobie stwarzamy na własne życzenie.
Teraz jest wolny od nałogów,
ale musi walczyć ze sobą, bo ćpunem jest się do końca życia. Ma
jednak siłę do tej walki, wielką chęć
życia i robienia tego, co kocha.
Apelował też do uczestników
spotkania, aby nie dokuczali swoim rówieśnikom, którzy nie mają
ekstra ciuchów i mp3, noszą dziwne fryzury lub z innych powodów
wyglądają inaczej. Nie można oceniać ludzi po pozorach, a każdy
ma jakieś problemy - przekonywał. Jest wielu uczniów, których
rodzice zmagają się z nałogami.

Spotkanie trwało prawie 2 godziny, ale na pewno nie był to czas stracony.
Kilka razy powtarzał gimnazjalistom, żeby pamiętali, że nie ma lekkich narkotyków, bo np. marihuana
obecnie też nie jest lekkim środkiem.
- Dziś nie trzeba kuć żył, bo narkotyki mają różne postacie - tabletek,
kropli do oczu. Już nie tak łatwo poznać narkomana. Ale najwięcej umiera młodych ludzi w waszym wieku
- gimnazjalistów, licealistów. Czasami śmiertelny jest piąty raz, czasami
trzeci, ale może też być to pierwszy
raz. Mówił o gimnazjalistce z okolic
Grudziądza, która nie żyje, choć zażyła narkotyk tylko jeden raz. Była nieśmiała i szła na szkolną zabawę.
„Lupi” kilka razy otarł się
o śmierć i wie, jak wygląda śmierć
narkomana - najczęściej duszą się
własnymi wymiocinami. On miał
szczęście, bo choć go to spotkało,
uratował go człowiek, którego nazywa prawdziwym przyjacielem. Teraz
już wie, czym jest wiara w drugiego
człowieka i że przyjaźń to coś wielkiego, zobowiązującego.

zany na bluesa”. „Lupi” otrzymał
propozycję udziału w tym filmie, ale
ją odrzucił. - Film nie do końca jest
prawdziwy, ale powstał po to, aby
uregulować pewne rachunki. Mam
nadzieję, że kiedyś powstanie prawdziwszy film. Potem opowiedział
historię z 1990 roku, której nie ma
w filmie. W drodze na koncert Rysiek stracił przytomność. Okazało
się, że to nie od narkotyków, ale z powodu innej choroby. Trafił do szpitala, przeszedł operację i odtruwanie - tzw. detoks. Gdy zrobiono mu
badania, okazało się, że jest nosicielem wirusa HIV. Muzykom powiedziano o tym, aby nie kłuli się jedną
igłą. - To była dla nas szok, bo nieraz
braliśmy jedną igłą. Wiele osób było
zarażonych, ja nie. Rysiek załamał
się, gdy uświadomił sobie, ile osób
mógł zarazić. Bał się o swoją żonę
Gosię, którą bardzo kochał, bo tylko
ona zawsze o niego walczyła. Zmarł
w 1994 roku, Gosia w tym roku,
w maju (miała 51 lat - przyp. red.).

Sam zna nastolatków, którzy z radością idą do szkoły, bo w szkole jest ciepło i tam nikt im nie
zrobi krzywdy. W domu są katowani przez rodziców, bo alkohol
i narkotyki wywołują agresję.
Do osób, które mają jakieś problemy mówił, że muszą uwierzyć
w siebie i działać. Bo jeśli sami nie
będą chcieli rozwiązywać problemów, nikt tego za nich nie zrobi
- ani lekarz, ani terapeuta, ani nawet Pan Bóg.
Mówił też, że jednym z nałogów
jest kłamstwo i choć nie ma osoby,
która nigdy nie skłamała, trzeba się
pokonywać. Bo kłamstwo „wchodzi w krew”, często działa przeciw nam, a pewnym momencie
zaczynamy oszukiwać samych siebie i to jest najgorszy rodzaj kłamstwa. Na koniec powiedział krótkie „Dziękuję” i „Cześć”. Żegnać
się nie lubi.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Jak Czarniecki...
R
ozstawanie się z rozmaitymi dobrami zawsze przychodzi niełatwo.
I nie ma tu chyba wyjątków. A jak
już trzeba rozstać się z władzą, do sprawowania której zdążyło się przywyknąć,
to trudność jest spotęgowana. Dosadnie
i nieco trywialnie rzecz ujmując: operacja odcinania ryja od koryta w każdym
przypadku jest zabiegiem bolesnym. Nic
dziwnego, że wywołuje także frustrację i nie
zawsze przemyślane wypowiedzi.

idać to dobitnie po ostatnich
wyborach, widać też było po
poprzednich, choć wtedy - tak
mi się zdawało - rządząca wcześniej lewica
była, przynajmniej na pozór, już wcześniej
pogodzona z losem, bo wszelkie ankiety
i sondaże nie dawały jej najmniejszych
szans na utrzymanie się przy władzy.
Zdecydowanie bardziej sfrustrowani byli
przed dwoma laty działacze Platformy
Obywatelskiej i jej lider, którym owe sondaże przyznawały zwycięstwo w wyborach
parlamentarnych i prezydenckich. Na wyrost rozdawano najważniejsze stanowiska
w kraju głośno twierdząc, że prezydent
będzie z Gdańska, a premier z Krakowa.
Wielki zawód widać było na przegranych
obliczach gołym okiem. Teraz sytuacja
się odwróciła i pokonani sprzed dwóch lat
okazali się zwycięzcami. Nam, zwykłym
obywatelom, pozostaje mieć nadzieję,
że zwycięski entuzjazm zostanie przekuty
w pozytywne działania dla dobra ogółu, a nie
w załatwianie partykularnych interesów.

W

O

dchodzącej ekipie rządowej
też jakoś niełatwo pogodzić się
z losem. Tym, którzy pozostali
w Sejmie i Senacie jeszcze jako tako.
Gorzej z tymi, którzy do atencji, oddawanych wokół pokłonów i adoracji zdążyli
przywyknąć, a tu nagle znów pojawiła
się proza życia codziennego, na dodatek
często obarczona długami, których jedynym zabezpieczeniem były poselskie czy
senatorskie diety. Pozostała dobra mina do
złej gry. Nie mówiąc o takich drobiazgach,
jak to, że ekspres do Warszawy jadący
z Krakowa nie zatrzyma się na przystanku
Włoszczowa. Choć przecież mógłby. I nic

wielkiego by się na dobrą sprawę nie stało.
Poza tym, że przyjechałby na Centralny
jakieś pięć minut później. Na czas bliżej nieokreślony trzeba też odłożyć zafundowanie
mieszkańcom wsi Prostki pod Ełkiem pomnika hetmana polnego litewskiego Wincentego
Aleksandra Gosiewskiego, który podczas
potopu szwedzkiego dał ze swymi Tatarami
łupnia najeźdźcom. Tyle, że po tym łupniu
jego podwładni dostali wolne, a na urlopie
splądrowali kilkanaście okolicznych wiosek
i dali przy okazji ujście swym chuciom.
tamtych czasach to zdaje się była
wojenna reguła. Opowiadał mi
kiedyś kolega, który pojechał do
Danii z ekipą sportową i mieszkał w starutkim budynku zamienionym na pensjonat,
że napis na pamiątkowej tablicy obok drzwi
wejściowych wyraźnie nawiązywał do Polski.
- Nie wiedziałem, o co chodzi, więc zapytałem
po angielsku właściciela pensjonatu, jakie to
zasługi mają tu Polacy, że ufundowano tablicę. - Jakie zasługi? - odpowiedział Duńczyk.
- W siedemnastym wieku naszej wiosce
złożyli wizytę Polacy pod dowództwem niejakiego Stefana Czarnieckiego zostawiając
kamień na kamieniu. Stąd i ta tablica.

W

D

la nas Czarniecki jest i pozostanie
wielkim narodowym bohaterem,
bo przegonił z Polski Szwedów.
Mamy go nawet w tekście hymnu narodowego (choć o pomnikach za wiele nie słyszałem).
Ale jakieś koszty wojenne jego działań też
zapewne wystąpiły. Na dobrą sprawę żadne
po tym, jakie zniszczenia pozostawiła po
sobie w Polsce szwedzka hołota. Dziesiątki
miast i miasteczek już nigdy nie wróciły do
swej świetności. Wiele stracił wtedy Łowicz,
przestał liczyć się Bolimów, podówczas też
miasto. Był to chyba pierwszy w naszej historii, ale niestety nie ostatni, tak okrutny czas
zaborczy. Od prawie dwudziestu lat cieszymy
się taką wolnością, jak nigdy dotąd. Demokracja ma swoje prawa, więc ci, którzy chcą
rządzić krajem czy choćby powiatem, miastem lub gminą w wielu jeszcze przypadkach
muszą dużo się nauczyć. Nawet elegancko
przekazywać władzę tym, którzy są następni
w kolejności. A przecież obejmują rządy nie
dlatego, że wylosowali je na loterii.

Czwarta kontrola w MOPS
nie jest potrzebna
Komisja rewizyjna Rady Miejskiej
większością głosów odrzuciła
12 listopada wniosek radnego
Ryszarda Szmadzińskiego o to,
aby wystąpić do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi
o przeprowadzenie kontroli
w zakresie prawidłowości
zatrudniania i wynagradzania
pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowiczu.

Z

a wnioskiem głosował tylko sam wnioskujący, 3 osoby były kontroli przeciwne, a jedna wstrzymała się od głosu. Radni
mówili, że nie ma sensu zlecania kontroli,
której wyniki są znane. W ostatnim czasie MOPS kontrolowany był przez audytora wewnętrznego, Urząd Wojewódzki i
komisję rewizyjną. Wyniki kontroli jednoznacznie wskazały, dlaczego w ośrodku zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia.
Spowodowały to dodatkowe etaty, na które dyrektor Marek Dziedziela powinien był
wcześniej zapewnić pieniądze, występując
z wnioskiem do burmistrza i Rady Miejskiej, czego nie uczynił.
- Bałagan, brak odpowiedzialności i nadzoru - mówił Szmajdziński na temat gospodarowania pieniędzmi na wynagrodzenia
w MOPS. Dziedziela ostatnio w 2006 roku
występował do ówczesnego burmistrza Ryszarda Budzałka z wnioskiem o akceptację
ilości etatów. Było ich wtedy 42,5, obecnie jest ich 48. Zdaniem Szmajdzińskiego burmistrz Krzysztof Kaliński nie miał
prawa wystąpić do Rady Miejskiej z projektem uchwały o zwiększenie dotacji dla
MOPS, skoro etatów tych nie zatwierdził.
Radny pytał też o podstawę prawną Klubu Seniora.

Sekretarz miasta Maria Więckowska wyjaśniała, że regulamin organizacyjny MOPS
nie przewiduje konieczności wyrażania zgody przez burmistrza na temat ilości etatów.
Informacja taka powinna być przedstawiana burmistrzowi podczas rocznych sprawozdań. Przyznała jednak rację radnemu,
że zwiększając zatrudnienie, dyrektor natychmiast powinien wystąpić z wnioskiem
do burmistrza i Rady Miejskiej o zwiększenie dotacji na płace. Niezrobienie tego było
błędem, za który poniósł karę - trzy razy nie
dostał premii, ponadto otrzymał dwukrotnie
karę upomnienia. Dodała też, że burmistrz
miał prawo wnieść uchwałę na Radę Miejską, gdyby była ona niezgodna z prawem,
zostałaby zakwestionowana przez wojewodę łódzkiego.
Wyjaśniała też wątpliwości radnego
związane z działalnością Klubu Seniora.
Klub nie jest organizacją samodzielnie działającą, ale formą pomocy miasta dla osób
w starszym wieku. Działa na takiej samej zasadzie jak Środowiskowy Dom Samopomocy czy Punkt Pomocy Mieszkaniowej. Powstanie klubu jest też zgodne z Programem
rozwiązywania problemów społecznych,
który przyjęła Rada Miejska w Łowiczu.
Program ten wskazał taką potrzebę przygotowania propozycji dla osób starszych.
adny Szmajdziński obstawał przy swoim, mówiąc, że zwiększając dotację na
płace w MOPS, postawiono Radę Miejską
„pod ścianą” i głosami większości koalicji
burmistrzowskiej dokonano regulacji post
factum. Burmistrz Kaliński nie zgadzał się
z „polityczną” retoryką radnego, choć przyznał, że Dziedziela popełnił błąd, zbyt późno występując o zwiększenie dotacji. Dodał jednak, że urzędnicy ratusza wiedzieli
o zwiększonej ilości etatów, na co składał
się powrót do pracy Dariusza Mroczka, za-

R

trudnienie osób nadzorujących pracę grupy
sprzątającej miasto i dodatkowe pół etatu na
pomoc w Klubie Seniora.
- Budżet i zadania MOPS bardzo wzrosły,
choć nie było tam podwyżek. Nie ukrywamy błędów, jakie popełniono, chcieliśmy to
wyjaśnić. Mimo uchybień zadania są realizowane - mówił burmistrz.
a koniec dyskusji radny Piotr Pochwała przekonywał Ryszarda Szmajdzińskiego, że kontrola RIO nie ma sensu.
Z przeprowadzonych już kontroli wynika, że
w MOPS były uchybienia. Odpowiedzialność za nie ponosi dyrektor i został już za
to ukarany. - Jeśli statut miasta zabrania zatrudnienia na pół etatu kogoś, kto zajmuje
się Klubem Seniora, to zmieńmy statut miasta. Jeśli MOPS to złe miejsce dla Klubu Seniora, przenieśmy go do Domu Kultury. Cieszę się, że Klub Seniora powstał. Nie będę
optował tylko za piłką nożną w naszym mieście - mówił radny Pochwała.
(mwk)

N

Konkurs na dyrektora
przedszkola na Korabce

D

o końca miesiąca Urząd Miejski w Łowiczu przyjmował będzie zgłoszenia
do konkursu na dyrektora Przedszkola nr 5 przy ul. Chełmońskiego w Łowiczu.
Dotychczasowa dyrektor Stanisława Grabowska po 31 latach piastowania tej funkcji z ostatnim dniem tego roku przechodzi
na emeryturę.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza Łowicza
12 grudnia. Bliższych informacji udziela
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, tel. (0 – 46) 830-91-19,
830-91-10.
(eb)
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Duma Osmolina
Jubileusz 90-lecia
istnienia obchodziła
18 listopada Ochotnicza
Straż Pożarna
w Osmolinie w gminie
Sanniki. Z tej okazji
Rada Sołecka wsi
ufundowała druhom
nowy sztandar
ze św. Florianem, orłem
w koronie i napisem:
Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek.

S

ztandar udekorowany został złotą odznaką „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W dniu jubileuszu nie zapomniano o strażakach. Złoty Krzyż Związku OSP otrzymał najstarszy strażak 89-letni Zdzisław
Grochowski. Złote medale „Za zasługi
dla pożarnictwa” otrzymali: Bogusław
Grochowski, Jan Krystecki i Krzysztof
Buła, medal srebrny wręczono Grzegorzowi Jagielskiemu.
Straż w Osmolinie założona została
w 1917 roku z inicjatywy Józefa Jurkowskiego - nauczyciela oraz grupy rolników:
- Juliana Czapniewskiego, Ludwika Kędzierskiego, Romana Grochowskiego
i Czesława Dudalskiego. W początkach
działalności do jednostki zapisało się
36 członków, na pierwszego naczelnika
wybrany został Julian Czapniewski, na
prezesa Józef Jurkowski.
W latach 1925-1926 wybudowana została pierwsza remiza. Zgromadzono w
niej sprzęt strażacki, na który składała
się ręczna pompa zamontowana na wozie konnym, 2 beczkowozy, dwie drabiny, bosaki oraz 200 m węży.
Na parterze w remizie działała też przez
pewien czas miejscowa szkoła, która
wcześniej funkcjonowała w prywatnych
domach w Osmolinie. W 1937 roku oddano do użytku drugi budynek strażacki,
tym razem prócz przeznaczenia strażackiego wygospodarowano w nim pomieszczenia na wirówkę do mleka.
W czasie II wojny światowej jednostka kontynuowała działalność, jej naczelnikiem był jednak Niemiec o nazwisku
Szteler, imienia prezesa w kronikach nie
odnotowano, choć wiadomo, że zastępcą
prezesa był mieszkaniec miejscowości,
Polak Adam Grzyl.
Po zakończeniu wojny straż działała
bardzo aktywnie biorąc udział w życiu
wsi. Druhowie organizowali akcje spo-

O zdrowym jedzeniu
w Nieborowie

P

romujące zdrowe odżywianie spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nieborowie zorganizowały w niedzielę 18 listopada panie działające w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Na
spotkanie zaproszone zostały specjalistki
od zdrowego żywienia z Łodzi, będące jednocześnie dystrybutorkami preparatu ziołowego otrzymywanego z suszonego kaktusa oraz drogich urządzeń do gotowania,
pieczenia itd. Oprócz zachwalania produktów, które specjalistki zamierzały na spotkaniu zareklamować, dużo mówiły o racjonalnym odżywianiu się.
Czy racjonalne, zdrowe żywienie będą
w stanie zaaprobować mężowie pań z
KGW? Popołudniowe spotkanie upływało w miłej atmosferze, a panie wymieniały
się między sobą przepisami na „niezdrowe”
i tuczące ciasta.
(mak)

łeczne, zabawy taneczne i loterie fantowe. Pieniądze zarobione na organizacji
tych imprez przeznaczone są na cele statutowe OSP.
W 1955 roku prezesem OSP w Osmolinie został wybrany Jan Żurek, kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej.
W 1971 był on inicjatorem podjęcia
uchwały o budowie nowego „domu
strażaka”. Powołano komitet budowy,

gmina Chalonnes przekazała strażakom
samochód gaśniczy Citroen ze zbiorkiem
na wodę o pojemności 1200 litrów.
Kolejna zmiana w zarządzie straży nastąpiła w w 2001 roku. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezes Zdzisław
Grochowski i naczelnik Włodzimierz Łykowski poprosili druhów o wybór nowych
osób do pełnienia tych funkcji, ze względu na swój wiek i problemy ze zdrowiem.

Gmina Łowicz

Wszystkie wiaty stoją na przystankach

O

statnie z zamówionych 15 nowych
wiat przystankowych z pleksy przed
tygodniem zostało zamontowanych
na terenie gminy Łowicz: w Świeryżu I,
Świeryżu II, Jamnie, Klewkowie, Niedźwiadzie, Małszycach, Strzelcewie, jak również w Guźni i Bocheniu. Po jednej wiacie
zamontowano w Klewkowie, Mystkowicach, Strzelcewie, Guźni i Bocheniu, w innych miejscowościach aż 2 albo nawet 3.
Wszystkie wiaty o konstrukcji ze stalowych
profili i ścianach ze szkła hartowanego stanęły na trasie szkolnego autobusu, który codziennie zawozi okoliczne dzieci do gimnazjum w Popowie.
Przystanki montowała firma Sopel z okolic Bydgoszczy, która wygrała przetarg na
dostawę wiat oferując najniższą cenę 59.475 Nowa wiata przystankowa w Jamnie,
zł. Dodatkowo teren wokół wiaty został przy trasie nr 14, stanęła naprzeciw
utwardzony kostką brukową.
(eb) starego murowanego przystanku.

Gmina Łowicz

Dostała nagrodę tak jak inni

N

asza czytelniczka, rodzic ucznia ze
szkoły w Jamnie, nadesłała do redakcji NŁ list w sprawie przyznania
nagród dla dyrektorów szkół w gminie
Łowicz przez wójta Andrzeja Barylskiego. Uważa, że emerytowana dyrektor
szkoły w Jamnie nie zasłużyła na nagrodę pieniężną. - Życzymy sobie, aby nagrody z naszych podatków były dzielone
sprawiedliwie - pisze w liście.
Nagrody w gminie Łowicz przyznawane są dyrektorom co roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W tym roku zostaNowy sztandar OSP w Osmolinie odznaczony został złotą odznaką „Za zasłu- ły wręczone 19 października. Na ten cel
gi dla pożarnictwa”.
przeznacza się 1% funduszu socjalnego
nauczycieli. W tym roku wójt postanowił
w skład którego weszli zarząd i członko- Wtedy prezesem OSP Osmolin wybrawie OSP oraz mieszkańcy wsi nie nale- ny został Jan Wrzesiński, naczelnikiem
Jan Stańczak, którzy pełnią te funkcję do Gmina Łowicz
żący do straży.
W 1973 prezes Żurek nagle umarł, jego chwili obecnej.
W 2002 roku straż wzbogaciła się
następcą wybrany został Zdzisław Grochowski, który kontynuował rozpoczętą o kolejny samochód strażacki Jelcz, któójt gminy Łowicz Andrzej Babudowę. Nowa strażnica została oddana ry posiada zbiornik na wodę o pojemnorylski skorzystał z przysługujądo użytku dokładnie 20 lat temu - 20 li- ści 6500 litrów.
cego mu prawa i odwołał prze90-letnia jednostka w chwili obecnej
stopada 1977 roku.
10 lat później, w 1987 roku Rada So- skupia 42 czynnych członków, należy targ na sprzedaż nieruchomości rolnej
łecka wsi ufundowała straży sztandar, na do niej też 11 chłopców z Młodzieżowej o pow. 0,30 ha we wsi Parma. Po wszktórym widnieje napis Polska Ludowa. Drużyny Pożarniczej. Osmolińska straż częciu procedury przetargowej okazało
Sztandar jest dobrze zachowany, ale po jest bardzo aktywna i dobrze wyszkolona. się, że do gminnej działki nie ma drogi
konsultacji z hafciarką zdecydowano, że W gminnych zawodach sportowo-pożarnie ma sensu pruć napisu, bo zostałby po niczych przez 6 kolejnych lat zajmowała
nim ślad. Zdecydowano się na zamówie- I miejsce. Trzykrotnie zdobywała I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych
nie nowego płótna.
na szczeblu powiatu gostynińskiego.
„OSP to prężna organizacja wielopoCzasy współczesne
koleniowa, która jest dumą Osmolina” W 1991 roku straż w Osmolinie pozy- napisała w rysie historycznym jednostki,
skała z Komendy Rejonowej Straży w Go- przedstawionym na niedzielnym jubilestyninie samochód Żuk. W 1998 roku za- uszu, kronikarz jednostki Maria Ciesielska
przyjaźniona z gminą Sanniki francuska - Bedyk, jednocześnie sołtys wsi. (mwk)

zwiększyć tę pulę z 7 tys. zł do 11 tys. zł.
- Nagrody są zróżnicowane, gdyż zależą od mojej oceny pracy poszczególnych
osób, a także od wielkości szkoły, którą
dany dyrektor zarządza, a w gminie są
takie liczące 60 uczniów i 360 uczniów wyjaśnia wójt Barylski. Ponadto tradycją
w gminie Łowicz jest nagradzanie za wieloletnią pracę pedagogiczną nauczycieli
odchodzących na emeryturę w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Taką
nagrodę otrzymała również była dyrektor szkoły w Jamnie, która na emeryturę
przeszła z dniem 31 sierpnia tego roku.
Stąd wynikała wyższa nagroda akurat dla
emerytowanej już pani dyrektor. (eb)

Przetarg na działkę rolną odwołany

W

dojazdowej, lecz służebność drogowa
na gruncie sąsiada. - Działkę wystawimy na sprzedaż dopiero, kiedy pozyskamy grunt na drogę dojazdową, aby nie
dawać powodu do sąsiedzkich konfliktów - wyjaśnia wójt.
(eb)
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Bank i Błażejczyk na Święto Jesieni
już od kilku lat i trzeba przyznać, że
seniorzy śpiewają coraz lepiej. Kierownikiem zespołu od początku jest
Ewa Szcześniak. Po występie każdego z seniorów uhonorowano upominkami w postaci „Encyklopedii
tradycji polskich” .
Rozstrzygnięte zostały też konkursy, a fotograficzny jako pierwszy. Niestety na ogłoszony już
w wakacje konkurs fotograficzny
pod hasłem „Odkrywamy piękno
radycją stało się też zaprasza- naszej gminy” wpłynęły prace od
nie na jesienne święto jednej
w polskich gwiazd estrady. W tym
roku wystąpiła Danuta Błażejczyk.
Gwiazda wystąpiła na koniec spotkania, po rozstrzygnięciu kilku konkursów, losowaniu nagród oraz występach miejscowych wykonawców.
- Święto Jesieni jest pretekstem do
tego, żeby tutaj przyjść i wspólnie się
bawić. Oderwać się od trudów dnia
i od telewizora - mówiła dyrektorka
GOK Zduny Halina Anyszka.
Chwilę później chór seniorów Paula Łapa nie pierwszy raz
„Wrzos” zaśpiewał kilka swoich występowała przed zduńską
szlagierów. Chór działa przy GOK publicznością.
Organizowane od lat 90tych Święto Jesieni w Zdunach ponownie otworzył
w minioną niedzielę chór
seniorów „Wrzos” działający przy miejscowym
Gminnym Ośrodku Kultury.
Podobnie jak w latach poprzednich, sala w Zdunach
była wypełniona widzami
po brzegi.

T

ZSP 4

Którą nagrodę wymalują?
Dwanaścioro uczniów
z łowickiej Szkoły Podstawowej nr 4, wysłało swoje
prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”.
to już piąta edycja konkurprzebiegającego w tym roku
Jpodestsuhasłem
„Barwy Ziemi, piękno

mojej okolicy”.
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów. Organizowany jest m. in. przy współudziale
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W poprzednich latach laureaci
wyjeżdżali w nagrodę na wycieczki do Kopenhagi, Budapesztu czy
Drezna. Również w tej edycji laureaci pojadą na wycieczki zagraniczne. Ponadto autorzy najlepszych

prac wezmą udział w warsztatach
twórczych organizowanych przez
Wydział Grafiki ASP w Warszawie.
Najzdolniejsi uczestnicy otrzymają
też stypendia.
- Zgłoszenia przyjmowane były
do 15 listopada - mówi nauczyciel
bibliotekarz w ZSP 4 Danuta Gierczak - Uczciwek. - Na nadesłanie
prac mamy czas do końca stycznia,
rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie marca i kwietnia. Zdaniem nauczycielki uczniowie Ekonomika
mają spore szanse, mimo iż w konkursie biorą udział po raz pierwszy.
- Jest u nas wielu zdolnych uczniów.
W szkole zgromadziliśmy wiele całkiem niezłych prac, których z braku
miejsca nie mogę wyeksponować,
a szkoda, bo mogłyby ozdobić ściany naszej biblioteki - zapewnia.
(wcz)

Prace Agnieszki Kopczyńskiej były nagrodami w konkursie plastycznym.
tylko sześciu osób. Każdy z uczestników otrzymał upominek za udział
w konkursie. Część prac można
było oglądać na wystawie w sali bilardowej ośrodka. W tej samej sali
można było oglądać prace plastyczne zgłoszone na konkurs „Liczę listopadowe liście”. Przewodniczącą

Zjazd absolwentów
SP Bobrowniki

J

uż po raz trzeci w murach Szkoły Podstawowej w Bobrownikach zorganizowany zostanie
zjazd kolejnego rocznika absolwentów, połączony ze świętem
patrona szkoły. Pierwszy zjazd,
dwa lata temu zgromadził byłych
nauczycieli pracujących w szkole. Na tym sprzed roku spotkali się
absolwenci najstarszego rocznika
1920 - 1952. teraz zaproszeni zostali absolwenci z lat 1953 - 1958.
Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 24 listopada będzie wyjątkowe, szkoła obchodzi
bowiem nie tylko coroczne święto
patrona, ale również 10 rocznicę
nadania imienia Leokadii Ostrowskiej. Ważną częścią uroczystości
będzie też ślubowanie 14 pierwszoklasistów.
(wcz)

jury tego konkursu była Agnieszka
Kopczyńska z Łowicza, której prace malarskie można było oglądać
na parterze - w pomieszczeniach biblioteki na wystawie „Mazowieckie
wierzby”. Prace Kopczyńskiej były
też nagrodami w tym konkursie.
Na konkurs wpłynęło 38 prac, nie-

które z nich były robione w grupach.
Najbardziej docenione zostały prace: klasy IA i IIIB z Nowych Zdun,
Weroniki Łąpieś z SP Baków, Karoliny Wielec z Gimnazjum w Nowych Zdunach, Adrianny i Wiktora Wieczorków, Pauliny Jachimek
z Jackowic, Marka Kotowskiego,
Elżbiety Kowalskiej i Anny Figat
z WTZ Urzecze oraz Moniki Pietrzak, Krzysztofa Dubiela i Łukasza
Sumińskiego z WTZ Urzecze.
Pomiędzy wręczaniem nagród
w konkursach oraz losowaniem
sprzętów i gadżetów ufundowanych
przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej i jego zduńską filię, występowała kilkukrotnie rodzima młoda
piosenkarka Paula Łapa - mieszkanka gminy Zduny, studentka II roku
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu. Paula od
lat współpracuje z ośrodkiem w Zdunach. Ostatnio reprezentowała gminę między innymi w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki „Stacja Kutno”.
Śpiewała piosenki m.in. do tekstów
Jeremiego Przybory.

Podczas Święta Jesieni rozstrzygnięty też został konkurs na najpiękniejsze kąciki odpoczynku w gospodarstwach gminy Zduny „Pięknie
odpoczywam”. Przewodniczącą jury
w tym konkursie była Izabela Gorąca z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach. W jury zasiadał
też przewodniczący zduńskiej Rady
Gminy Zbigniew Bończak. - Odwiedziliśmy wszystkie zgłoszone gospodarstwa, a było ich 12 i przyznam,
że robiliśmy to z wielką ochotą, bo
każde z tych miejsc było piękne - mówił przewodniczący Bończak. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęli
ex aequo Olga Górczyńska z Jackowic i Marianna Mikurenda ze Zdun.
- Szkoda, że nie ma w Zdunach Święta Wiosny, bo jest chyba takie zapotrzebowanie - mówił przedstawiciel
głównego sponsora imprezy, prezes
Banku, a kiedyś wójt gminy Zduny
Marek Byzdra. Gwiazda wieczoru
- Danuta Błażejczyk nie zawiodła.
Śpiewała pod podkład z playbacku,
ale sporo też opowiadała historii ze
swojego życia.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Stanisława Wojda (1928-2007)

Wojda z domu Jarota urodziła się 18 września 1928 roku w ŁowiSczu.tanisława
Była jedynym dzieckiem Marianny

i Jana Jarotów, którzy zginęli w czasie wojny. Przez krótki czas opiekowali się nią
dziadkowie ze strony matki, jednak z powodu poważnych kłopotów ze zdrowiem,
bali się wziąć na siebie odpowiedzialność
za wychowanie wnuczki. Kilkunastoletnia
Stasia trafiła do bliskiej rodziny - cioci, która była siostrą jej matki i po wojnie zamieszkała w Warszawie.
U cioci Heleny Stanisława mieszkała
10 lat, tam też ukończyła szkołę i uczyła się
zawodu krawcowej. Wraz z nową rodziną
często przyjeżdżała do Łowicza. Wybranek jej życia również przyjechał do stolicy
po zakończeniu wojny. Aktywnie uczestniczył w odbudowywaniu Warszawy, gdyż
z zawodu był murarzem. Z opowieści rodzinnych dość niejasno wynika, że kilka
razy otrzymał nagrody za przodownictwo
i dużą wydajność w pracy. Okres narzeczeństwa nie był długi, trwał około roku.
W 1953 roku Wojdowie wzięli ślub, jeszcze
w Warszawie, później zamieszkali w Łowiczu. Pan Bolesław nie oponował przeciwko
przeprowadzce, ponieważ w czasie wojny

Batalion szuka
również w Łowiczu

P

ierwszy Batalion Kawalerii
Powietrznej w Leźnicy
Wielkiej niedaleko Łęczycy
prowadzi nabór do zawodowej
służby wojskowej dla osób,
które mają odbytą w pełnym
wymiarze zasadniczą służbę
wojskową. Anonse oraz ogłoszenia
wystosowane przez batalion
można znaleźć również w łowickim
Powiatowym Urzędzie Pracy przy
ulicy Stanisławskiego.
Zainteresowani pełnieniem służby
wojskowej w Kawalerii Powietrznej
mogą zgłaszać się bezpośrednio
do siedziby batalionu w Leźnicy
Wielkiej każdego dnia od
poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Z kandydatami do służby
w korpusie szeregowych
zawodowych prowadzone są
egzaminy kwalifikacyjne
- z wychowania fizycznego oraz
rozmowa z psychoprofikaktykiem.
(mak)

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
n 14 listopada o godz. 20.10 na ul.
Młodzieżowej w Łowiczu 36-letni Jacek F.
jechał nietrzeźwy rowerem (0,89 mg/dm3
alkoholu) i nie stosował się do sądowego
zakazu jazdy.
n 15 listopada o godz. 13.30 w Seligach w gminie Bielawy 45-letni Jerzy W.
jechał rowerem (0,71 mg/dm3 alkoholu).
n 15 listopada o godz. 13.25 w Kiernozi
38-letni Andrzej P. jechał rowerem (1,75
mg/dm3 alkoholu)
n 15 listopada o godz. 19.15 w Bielawach 41-letni Marek M. jechał rowerem
(1,23 mg/dm3 alkoholu).
n 16 listopada o godz. 16.10 w Mysłakowie w gminie Nieborów 42-letni
Sławomir P. jechał rowerem (0,88 mg/
dm3 alkoholu).
n 17 listopada o godz. 14.55 w Jadzieniu w gminie Kiernozia 40-letni Paweł J.
jechał rowerem (1,74 mg/dm3 alkoholu).
n 19 listopada o godzinie 0.10 na ulicy
Mostowej w Łowiczu 44-letni Marek S.
jechał samochodem marki Opel Astra
(0,83 mg/dm3 alkoholu).

stracił całą bliską rodzinę i nie miał po co
wracać do rodzinnego Lublina.
- Mama bardzo kochała ciocię i wujka,
którzy ją wychowywali po śmierci rodziców,
ale zawsze chciała wrócić do Łowicza - opowiada córka Teresa - Może dzisiaj nam trudno to zrozumieć, ale jej się chyba wydawało,
że tutaj jest jej prawdziwy dom.
Pani Stanisława pracowała w sklepie do
momentu przyjścia na świat dzieci. Lubiła
kontakt z ludźmi, była otwarta i przyjacielska. W wolnych chwilach siadała przy maszynie do szycia. Odkąd sięgała pamięcią,
pomagała przy szyciu swojej mamie. Nie
mając nikogo bliskiego, komu można było
powierzyć opiekę nad dwoma córkami - bo
dziadkowie zmarli, kiedy mieszkała w Warszawie - zrezygnowała z pracy. Zajmowała się domem, wychowaniem córek, Teresy i Wandy, cały czas szyła - najpierw dla
znajomych, później zarobkowo i wreszcie
chałupniczo.
asze ubrania, które wyszły z rąk naszej
mamy, zawsze były niepowtarzalne, pomimo że nie było przecież takich materiałów jak dzisiaj - wspomina córka pani Stanisławy. Dzieci i wnuki bardzo doceniały
manualne zdolności swojej mamy i babci,

N

która również bardzo lubiła robić na drutach,
szydełkować, haftować. Nie było też dla niej
rzeczy niemożliwej do naprawienia.
ani Stanisława była prawdziwą domatorką. Wolała zawsze zapraszać wszystkich do siebie, niż opuszczać swoje mieszkania. U córek mieszkających w Łowiczu
na osiedlu Bratkowice i Dąbrowskiego bywała bardzo rzadko - dwa lub trzy razy
w roku. Za to one odwiedzały mamę co najmniej raz w tygodniu.
W 1992 roku zmarł mąż pani Stanisławy.
Był to dla niej bardzo duży wstrząs, gdyż
pan Bolesław zmarł nagle. Mąż zawsze był
jej podporą i prawdziwym przyjacielem.
Minęło sporo czasu, zanim odzyskała dawne poczucie humoru i chęć do życia.
Całą swoją miłość przelała na córki
i wnuki. Zwłaszcza dwie najmłodsze, Magda i Kasia, bywały u babci prawie codziennie. Przyjeżdżały do niej na obiad, ale też
po to, by pomóc w sprzątaniu czy zakupach. Babcia Stasia zawsze cieszyła się
z ich wizyty. Pomimo poważnych kłopotów
ze zdrowiem przez ostatnie lata życia nigdy
się nie skarżyła na jakiekolwiek dolegliwości. Umarła nagle 15 lutego 2007 roku.
(eb)

P

odeszli od nas

(4.11.-19.11.2007 r.)

4 listopada: Zofia Kalarus, l. 88, Wola Zbrożkowa; Włodzimierz Myssura, l. 53, Łowicz; 7 listopada: Maciej Jaros, l. 64, Warszawa; Zbigniew
Kapusta, l. 53, Głowno; Marianna Kołaczyńska, l. 89, Złaków Borowy;
Teresa Lebioda, l. 72, Dmosin II; 8 listopada: Grażyna Sitek, l. 54, Głowno;
Alicja Rejman, l. 59, Głowno; 9 listopada: Henryka Wolanin, l. 58, Głowno; Józef
Lis, l. 86, Wyborów; 10 listopada: Krystyna Wasilewska, l. 47, Głowno; Bożena
Wiśniewska, l. 56; 11 listopada: Marianna Papuga, l. 80, Bobrowniki; 12 listo-

pada: Roman Górczyński, l. 42; Wincentyna Czechowska, l. 97, Kiernozia;

13 listopada: Marianna Kapusta, l. 66, Głowno; Tadeusz Białczak, l. 75, Głowno;
15 listopada: Helena Żakowska, l. 82, Józefów; 17 listopada: Czesław Grabowicz,
l. 72, Głowno; 19 listopada: Franciszek Miksa, l. 86, Sokołów.
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Złote wesele w Kiernozi
Były medale nadawane
przez Prezydenta RP, kwiaty
i serdeczne życzenia od władz
gminy, potem grała kapela,
wzniesiono toast, był czas
na poczęstunek, tańce
i wspomnienia. Tak wyglądała
15 listopada uroczystość
Złotych Godów w Kiernozi.

Podatki w górę
Podatek od środków transportu w przyszłym roku wzrośnie
w gminie Sanniki o 9%, a podatek od nieruchomości o 2,2%.
Stosowne uchwały podatkowe
podjęła na sesji 25 października
Rada Gminy.

S

tawki podatku od nieruchomości nie
wywołały większych emocji. Stawka za 1 m2 budynków i lokali mieszkalnych ustalona została w wysokości
0,32 zł (dotychczas 0,31 zł), lokali pod
działalność gospodarczą - 11,09 zł (dotychczasowa 10,85 zł), lokali w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,35 zł (było
6,21 zł), od lokali przeznaczonych na świadczenie usług medycznych - 3,81 zł (było
3,73 zł). Stawka za 1m2 budynków użyteczności publicznej wynosić będzie 4,23 zł (było
4,14 zł), od pozostałych budynków do 30 m2 -

zięło w niej udział 9 par małżeńskich
obchodzących 50-lecie małżeństwa:
W
Genowefa i Stanisław Tabarowie, Julianna

i Józef Dudkowscy, Wanda i Jan Ziółkowscy, Irena i Jan Pruchniewiczowie, Helena
i Stanisław Wasilewscy, Teresa i Józef Pawlinowie, Eugenia i Dionizy Ambroziakowie,
Marianna i Józef Workowscy, Zofia i Tadeusz Miziołkowie. Pozostałym 5 parom medale i kwiaty doręczono do domów. Byli to:
Marianna i Bolesław Boguccy, Marianna
i Franciszek Rojkowie, Zofia i Stanisław
Machałowie, Marianna i Jan Żaczkowie,
Krystyna i Zdzisław Lisiewiczowie.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał wójt Zenon Kaźmierczak
i przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Stańczak.
- Prawnuków jeszcze nie mamy, mamy
dwóch synów i trzy wnusie - mówi Marianna Workowska z Wiśniewa, która na uroczystość przyjechała z mężem Józefem.
Nasza rozmówczyni pochodzi z Lubikowa
w gminie Sanniki. W 1962 roku kupili
z mężem 10 mórg ziemi w Wiśniewie,
wcześniej mieszkali u rodziców pana Józefa w Natolinie Kiernoskim.
50. rocznica ślubu kościelnego minęła im
rok temu, w tym roku przypada im okrągła
rocznica ślubu cywilnego. - Nieraz rozma-

Gmina Sanniki

Toast za zdrowie małżeństw obchodzących Złote Gody wzniesiono tym razem w Kiernozi.
wiamy i dziwimy się, kiedy te lata przeleciały. Teraz każdemu z nas coś dolega, ale
trzeba brać leki, nie dawać się i cieszyć się
z tego, co się ma.
Mieszkańcami Wiśniewa są również Irena i Jan Pruchniewiczowie. Pani Irena pracowała w Gminnej Spółdzielni w Kiernozi,
jej mąż w Urzędzie Gminy. Prowadzili też
5-hektarowe gospodarstwo, które przejęła
jedna z dwóch córek. Mają jedną wnuczkę
i czterech wnuków. - W życiu różnie jest,
ale trzeba iść na kompromis. Dzieci mamy
dobre, a to jest powód do radości - mówi
pani Irena.
- Całe życie razem rządziliśmy i nie było
źle - powtarzają zgodnie Helena i Stanisław
Wasilewscy z Osin. Dziś mają czworo do-

rosłych wnucząt, a oni cieszą się, że młodzi chcą się uczyć i pracować. Ślub przed
50 laty brali 27 lutego, ale poprawiny były
29 lutego, więc pan Stanisław często żartuje, że licząc czas od tej daty obchodzić powinni 12 rocznicę małżeństwa.
Nieco większą rodzinę mają Julianna i Józef Dutkowscy z Sokołowa: czworo dzieci, dziesięcioro wnucząt i dwie prawnuczki. Najbliższa rodzina to w sumie 50 osób.
Dudkowscy też pracowali na roli, pan Józef
był też pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Czerniewie. - Wracało
się z pracy i szło się na swoje pole - wspomina. Żona dodaje: - Decyzje podejmowaliśmy
wspólnie, bo w małżeństwie tak trzeba.
(mwk)

3,37 zł, powyżej tej powierzchni 2,32 zł
(było odpowiednio 3,30 i 2,27 zł). Stawka
od budowli wynosi 2% ich wartości.
W przypadku gruntów nowe stawki wynosić będą: 0,52 zł za 1m2 przeznaczony pod działalność gospodarczą (0,51 zł),
3,70 zł za 1 ha pod zbiornikami wodnymi
(3,62 zł). Bez zmian pozostaną stawki za
1m2 gruntów związanych z prowadzeniem
działalności pożytku publicznego - 0,12 zł
oraz pozostałych gruntów niezabudowanych - 0,20 zł.
W sprawie podatku od środków transportu komisja finansów i komisja oświaty
proponowały podniesienie ich o 10,2%, zaś
komisja rolnictwa o 8%. W pierwszym głosowaniu 7 radnych poparło pierwszą propozycję i 7 radnych głosowało za drugim rozwiązaniem. Przewodniczący Rady Gminy
zaproponował podwyżkę 9%, którą poparło
12 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
(mwk)

Nieborów

Kolejny przetarg na przebudowę OSP
Na grudzień zaplanowano
wstępnie przetarg na modernizację i rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieborowie.

P

ierwszy przetarg, jaki odbył się
11 października, został unieważniony
z dwóch powodów. Do przetargu stanęły trzy firmy. Po pierwsze, firma która wystawiła najniższą ofertę, przedstawiła zły,
zbyt uproszczony w stosunku do wymogów kosztorys. Po drugie, dwie pozostałe oferty były wyższe od kosztorysu inwestorskiego gminy Nieborów, choć jak mówi

wójt Andrzej Werle: - Nasz kosztorys był
drogi. Gmina oszacowała tę inwestycję na
1 mln 200 tys. zł. Najtańsza oferta wynosiła
998 tys. zł, choć jak napisaliśmy, nie mogła
być przyjęta. Dwie pozostałe oferty wynosiły 1 mln 276 tys. zł i 1.560 tys. zł. Przetarg
został zatem unieważniony i gmina przygotowuje się do kolejnego.
Inwestycja realizowana będzie w ciągu
dwóch najbliższych lat. Obejmuje kapitalny remont wnętrza obiektu, wraz z przebudową wejścia oraz dobudowaniem nowego
boksu garażowego, z zapleczem, łazienką,
sanitariatami i kotłownią.
(wcz)
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Tafliński w sercu hinduizmu
Koncert w szkole muzycznej

J

Każdego dnia
odbieramy kolejne
maile od Radosława
Taflińskiego
z Domaniewic,
który podróżuje
po Azji. Choć jest
tam trzeci raz,
wciąż są sytuacje,
które go zaskakują.

uż drugi w tym roku szkolnym koncert
uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łowiczu odbył się
14 listopada. Przed publicznością zebraną
w sali koncertowej szkoły przy ul. Mickiewicza wystąpiło ponad 30 młodych wirtuozów oraz dwa zespoły funkcjonujące
w szkole. Na fortepianie, flecie, skrzypcach,
gitarze, kontrabasie i wiolonczeli można
jednym z hoteli z powodu brudu
było usłyszeć utwory Mozarta, Beethovena,
i robactwa spał w namiocie, a i tak
Paderewskiego, Chopina, Czajkowskiego gdy obudził się, był cały w pęcherzach, do
i inne. Kolejny koncert - Bożonarodzenio- Waranasi miał jechać jednym autobusem,
wy - odbędzie się 15 grudnia.
(eb) a jechał pięcioma, a na miejscu przekonał
się, że jeśli zapłaci, to może zrobić kilka
zdjęć, choć generalnie jest to zakazane.
Tafliński podróż rozpoczął od stolicy Inrzygotowanie flagi lub narodowego dii - Delhi, skąd pojechał do Agry. W mistroju kraju anglojęzycznego, kon- nionym tygodniu otrzymaliśmy od niego
kurs plastyczny „Co ci się kojarzy zdjęcia z Khajuraho, magicznego miejz...” - to jedne z elementów Dnia Języ- sca, w którym stoją świątynie budowane
ków Obcych, który 22 listopada odbędzie w latach 950-1050. Przez setki lat były one
się w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Wy- zapomniane, teren porósł lasem, dopiero
mienione konkursy będą indywidualne, w XX wieku odkryto je na nowo. W Khaoprócz nich odbędą się konkursy wiedzy juraho podróżnik brał udział w spektaklu
o Wielkiej Brytanii oraz prezentacja zwią- typu światło i dźwięk, podczas którego
zana z krajami anglojęzycznymi w 3-o- narrator opowiadał historię tego miejsca.
Dalsza podróż do Waranasi obfitowała
sobowych zespołach. Najlepsi otrzymają dyplomy na nagrody.
(mwk) w innego rodzaju wrażenia. Do świętego

W

Nie tylko o Wielkiej Brytanii

P

miejsca Hindusów miał jechać bezpośrednim autobusem, ale został on odwołany.
Zaproponowano mu podróż do Satny, ale
wsiadając do autobusu nie wiedział, że
przesiadki będą aż trzy i podróż zajmie
mu półtora dnia.
Po drodze zmuszony był nocować
w hotelu w Rewie, który tylko z nazwy
był hotelem, bo warunki w nim urągały
wszelkim wyobrażeniom na temat takiego miejsca noclegu.
Ostatni etap podróży to jazda Jeepem
z prędkością 30-40 km/h, co było na tyle
uzasadnione, że niektórzy jego pasażerowie wisieli na drzwiach lub siedzieli na dachu. W środku był taki ścisk, że między
kierowcą a Radkiem, który usiadł obok,
aby robić zdjęcia, wcisnęło się jeszcze
3 Hindusów, a jeden z nich zmieniał kierowcy biegi.
W Waranasi podróżnik miał problemy
z robieniem zdjęć, bo obowiązuje tam zakaz związany z przekonaniem, że to zakłóca podróż dusz do nieba. Okazuje się
jednak, że zakaz ten nie jest absolutny, bo
po zapłaceniu 43 dolarów „Tafel” mógł
zrobić 6 zdjęć i nakręcić 60-sekundowy
film. Kadry przedstawiają rytualną kąpiel
w Gangesie, święte krowy kąpiące się
w rzece, stosy ze szczątkami ciał.
Z Waranasi Tafliński planuje jechać
pociągiem do New Jaipalgumi, które jest
blisko Sikkinu - docelowego miejsca podróży. Tam zacznie więcej jeździć rowerem. Dotąd na rowerze przejechał okoWaranasi to miejsce pielgrzymek. W Gangesie Hindusi dokonują rytualnej ką- ło 200 km.
pieli. Fot. Radosław Tafliński.
(mwk)

Uganda, czyli z wizytą u króla lwa
Dalsze etapy afrykańskiej podróży relacjonuje dla NŁ Sebastian Domżalski

N

Szkoleni w edukacji ekologicznej
30 osób z całej Polski, chcących
prowadzić w swoich miejscowościach edukację ekologiczną
skierowaną do dzieci i młodzieży uczestniczyło od 12 do 17 listopada w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy ul. Kaliskiej
w Łowiczu, w szkoleniu „Ekoedukatorzy 2”.

a dwutygodniową podróż po Ugandzie dołączyła do nas para znajomych
ze studiów. Ich przyjazd gwarantował nie
tylko doborowe towarzystwo, ale także dostawę polskich kabanosów. Dwa miesiące
obcowania z afrykańską kuchnią odcisnęły już poważne piętno na naszych żołądrzez 6 dni poznawali m.in. techniki akkach. Nic więc dziwnego, że marzyliśmy
tywizujące w edukacji ekologicznej.
o domowym jedzeniu. Zakupione w LondyPotem sprawdzili swoje umiejętności
nie w sklepie u lokalnego Hindusa polskie
w praktyce - prowadząc pod okiem instrukkabanosy (to się nazywa globalizacja) były
torów zajęcia dla 7 klas w Szkole Podstawomiłą odmianą. Nic dziwnego, że zasmakowały ugandyjskim dzikim świniom. Wystarczyła dosłownie chwila nieuwagi i pozostawione na polu namiotowym plecaki zostały
błyskawicznie zlokalizowane i pozbawione
smakowitej zawartości. A to było tylko preludium do tego, co przeżyliśmy w nocy, kiedy metr od naszego namiotu przewędrował
kilkutonowy hipopotam, szukając skrawka
soczystej trawy. Na dodatek rano z przerażeniem odkryliśmy, że schowane przed dzikimi świniami resztki naszego jedzenia zostały odnalezione przez mrówki i z naszego Hipopotamy odwiedzały nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Zawsze więc
pilnowaliśmy, by zachowywać od nich bezpieczny - 10 metrowy - odstęp.
śniadania nici.

P

Antylopy, w głębi bawoły... Afryka
Słoń - władca sawanny.
w całej swej krasie.
Po tych przeżyciach byliśmy już w pełni
gotowi, by wyruszyć na safari podziwiać
mieszkańców afrykańskiej sawanny: słonie, bawoły, żyrafy, hipopotamy, krokodyle i mnóstwo antylop, a przede wszystkim lwy. Na króla zwierząt polowaliśmy

długo, acz wytrwale. W końcu jednak się
udało i to z jakim skutkiem! Nie dość, że
nasz samochód na lwicę prawie wjechał,
to ta wcale nie zamierzała uciekać, tylko
pozwoliła nam obejrzeć jak wspina się na
rozłożystego fikusa. A warto wspomnieć,

że tę rzadką umiejętność - wchodzenia na
drzewa - posiadło tylko kilkanaście lwów
na świecie. Wszystkie mieszkają w Ugandzie, w najmniej dostępnej części parku
narodowego Queen Elizabeth.
Równie emocjonujące było spotkanie
z szympansami. Z towarzystwie parkowego strażnika tropiliśmy je w dżungli
przez prawie 2 godziny. I tym razem nam
się udało. Dzięki temu spędziliśmy niezapomniane chwile podglądając zachowanie
tych zagrożonych wyginięciem małp w ich
naturalnym środowisku.
Na koniec pobytu w Ugandzie postanowiliśmy odpocząć kilka dni na Sesse
Islands - tropikalnych wyspach na jez.
Wiktorii. Teraz z nowymi siłami ruszamy w nieznane, by odwiedzić Burundi
i Rwandę.
Sebastian Domżalski

wej w Popowie. Po szkoleniu będą musieli przygotować plan pracy swojej lokalnej
grupy edukacyjnej i rozpocząć działania
w swoich miejscowościach.
Jest to drugie tego typu szkolenie, pierwsze odbywało się w 2005 roku w Brodnicy. Uczestnicy szkolenia otrzymują nie
tylko teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą edukacji ekologicznej, ale także po jego zakończeniu - wsparcie w organizowaniu działań edukacyjnych w swoich
miejscowościach. 30 uczestników szkolenia pochodziło m.in. z Krakowa, Wrocławia i Poznania.
(eb)
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Licealiści z Łowicza
w Trenczynie i w Wiedniu
Czy jest możliwe,
aby tygodniowy pobyt
za granicą, z atrakcyjnym
programem, w którym
było m.in. zwiedzanie
Wiednia, kosztował
jedną osobę ledwie
Autorką i koordynatorką projektu jest Elżbieta Szymczak- 130 złotych? Że możliwe
Jurkowska (z lewej).
jest, przekonali
się uczniowie
pijarskiego Liceum
Ogólnokształcącego
Elżbieta Jurkowska (do biet po 40. roku życia szukających w Łowiczu.

Piszcie projekty młodzieżowe
niedawna Szymczak) szkoli uczniów szkół średnich z
Łowicza, jak napisać projekty młodzieżowe. W listopadzie rozpoczął się
cykl warsztatów z wolontariuszami Pracowni
Sztuki Żywej oraz uczniami pięciu łowickich szkół
(I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1,
ZSP nr 4).

E

lżbieta Jurkowska jest autorem
i koordynatorem projektu, który nazwała „Bliżej miasta”. Projekt wpisany jest w działania Akademii Innowatorów Społecznych, którą
organizuje międzynarodowa fundacja Ashoka. Nazwa fundacji jest hinduska, a ashoka oznacza „nieobecność smutku”. W Polsce działa od
1995 roku jako organizacja, której
celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez działania np. na rzecz ofiar przemocy, ko-

pracy, etc.
Elżbieta Jurkowska jest łowiczanką, absolwentką LO im. J. Chełmońskiego, obecnie studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzez
program „Bliżej miasta” chce zaangażować młodych ludzi do udziału
życiu miasta. Czy jej się to uda - zależy od tego, czy projekty powstaną
i jak zostaną zrealizowane. Projekt
łowiczanki przewiduje, że bezpośrednio po listopadowych warsztatach, których tematem jest sposób
zorganizowania projektów, nastąpi
ich planowanie i realizacja pomysłów. W grudniu uczestników projektu czekają warsztaty „Trening
twórczego myślenia”, w kwietniu
kolejne warsztaty pod nazwą „Gra
miejska”, a maju spotkanie na temat
sposobu zaprezentowania projektów.
W czerwcu przewidziano prezentację projektów z udziałem władz samorządowych, mieszkańców miasta
i zaproszonych ekspertów. (mwk)

36 uczniów tego liceum z klas
pierwszych i drugich o profilu matematyczno-fizycznym, spędziło
w październiku tydzień na Słowacji, w Trenczynie, gdzie działa
gimnazjum pijarskie.
W ostatnie wakacje stowarzyszenie Parafiada, organizujące wymianę młodzieży między ośrodkami pijarskimi w Polsce i za granicą,
podejmowało w Warszawie 30-osobową grupę młodzieży z Trenczyna. Teraz, kiedy przyszła kolej
na rewizytę, stowarzyszenie zaproponowało wyjazd na Słowację uczniom ze szkoły w Łowiczu.
Propozycja była bardzo atrakcyjna, gdyż noclegi, pełne wyżywienie oraz program pobytu i związane z nim koszty - wszystko to nic
łowickich uczniów nie kosztowało.
Musieli tylko zapłacić za wynajęty
w łowickim PKS autokar i za ubezpieczenie.

Nowe stypendia dla uczniów i studentów
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze
kolegiów oraz studenci
szkół wyższych mogą ubiegać się o stypendium naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego.

J

ednorazowe stypendia przyznawał będzie marszałek województwa, za szczególne
osiągnięcia związane z edukacja.
W najbliższym czasie szczegółowy
regulamin, mówiący o tym, jakie
osoby sięgnąć będą mogły po pieniądze, dostępny będzie na stronie
internetowych Urzedu Marszałkowskiego: www.lodzkie.pl

Sejmik Województwa Łódzkiego
ustanowił trzy stopnie stypendium.
Jego wysokość na każdy rok ustali zarząd województwa. Jak mówi
Wiesława Zewald, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego,
w tym roku wręczone mają zostać
dwa stypendia pierwszego stopnia,
w kwocie 3.000 zł każde. Stypendia
te otrzymają uczniowie, reprezentujący nasz region na olimpiadach
międzynarodowych Głównym celem przyznawania stypendiów jest
promowanie i nagradzanie szczególnych osiągnięć uczniów i studentów. Ma to ich motywować do osiągania sukcesów w nauce. - Chcemy,

by nagrodzony uczeń poczuł, że zrobił coś nie tylko dla siebie, ale i dla
województwa. Dzięki temu nie zapomni później o swojej „małej ojczyźnie” - uważa dyrektor Zewald.
Departament Kultury i Edukacji
UM pracuje też obecnie nad dwoma innymi projektami, wspierającymi uczniów i studentów. Wprowadzone mają zostać stypendia
artystyczne marszałka województwa dla szczególnie uzdolnionych.
Ruszą od przyszłego roku, podobnie jak program stypendialny dla
uczniów szczególnie uzdolnionych,
dla których trudna sytuacja materialna stanowi przeszkodę w dostępie do edukacji.
(wcz)

Wycieczka z pijarskiego liceum podczas zwiedzania gmachu gimnazjum w Trenczynie.
Szkoła zrobiła na nich duże wrażenie.
Wyjechali z Łowicza 14 października. Na miejscu zakwaterowani byli w domach słowackich
rodzin, gdzie spali, spędzali czas
wolny, jedli śniadania i kolacje.
Obiady spożywali w stołówce tamtejszego gimnazjum. Podczas spotkania z dyrektorem Pijarskiego
Gimnazjum im. Józefa Braneckiego w Trenczynie Janem Vojtkiem
przekazali łowickie prezenty, obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą szkoły i miasta (Trenczyn
jest dużo większy od Łowicza - ma
60 tys. mieszkańców), opowiedzieli
o swoim mieście i szkole, zwiedzili słowacką placówkę. Uczennice
Anna Kret i Anna Lepieszka opowiadają nam, że szkoła zrobiła na
nich olbrzymie wrażenie - jest dużo
większa od łowickiej, świetnie wyposażona, wygląda jak zamek.
Po obiedzie ruszyli na wycieczkę. W następnych dniach wiele
zwiedzali i wędrowali także pieszo,
w tym po górach. Byli w sanktuarium na Skałce, dokąd szli wzdłuż
Wagu, największej słowackiej rzeki. Dwa kilometry dalej zwiedzili dawny klasztor wykuty w skale
- dziś będący atrakcją turystyczną.
W tamtejszej kaplicy słowaccy pijarzy odprawili dla nich mszę. Oprawę

muzyczną - gitary, chóralny śpiew,
jak i posługę ministrancką pełnili
podczas niej uczniowie z Łowicza.
Wiernym tak się to podobało, że na
koniec mszy bili uczniom brawo.
Zwiedzili górską wioskę, skansen słowackiej wsi i tamtejsze Betlejem, które skojarzyło im się z naszym łowickim Sromowem. Jest to
bowiem wielka szopka stworzona
prze ludowego artystę, pełna mechanicznych, poruszających się figur z drewna.
Jeden z dni stał pod znakiem rozgrywek sportowych. Szachowy
mistrz Polski do lat 16 Kacper Piorun
z łowickiego liceum pijarskiego rozegrał symultanę szachową z 17 graczami jednocześnie. Wygrał wszystkie
partie, choć w dwóch przypadkach
trafił na naprawdę dobrych zawodników i rozgrywki trwały długo. Po
obiedzie czekało ich porządkowanie
parku wokół trenczyńskiego zamku,
które zakończyło się wspólnym integracyjnym ogniskiem.
18 października to wyjazd do
Wiednia położonego około 190 km
od Trenczyna. - Wspaniałe miasto,
niesamowity klimat, olbrzymia ilość
zabytków, wśród których prawie się
zgubiłam - opowiada uczennica Jolanta Kołodziejczyk. Następnego

dnia zwiedzali Trenczyn, mieli czas
na kupienie pamiątek, a potem pojechali do domu dziecka dla osób
z różnym stopniem upośledzenia.
Tam ofiarowali zebrane wśród łowickich uczniów zabawki. Wraz ze
słowackimi kolegami dali wspólne
przedstawienie dla pensjonariuszy.
Spotkanie z upośledzonymi dziećmi
było dla nich wstrząsającym przeżyciem. Dzień zakończył się dyskoteką zorganizowaną w trenczyńskim
gimnazjum.
Dziś uczniowie zgodnie twierdzą,
że są pod wrażeniem gościnności
i uprzejmości Słowaków. Rodziny,
u których mieszkali, robiły wszystko, aby czuli się jak najlepiej. - Jedzenia było aż za dużo - mówi
uczennica klasy pierwszej, Anna
Kret. - Bardzo o nas dbano - dodaje
jej koleżanka Anna Lepieszka.
Nie mieli też problemów z zaaklimatyzowaniem się. Słowacy okazali się ludźmi o podobnej do naszej
wrażliwości, mieszkali u rodzin katolickich, mających dzieci w szkole
pijarskiej. Także język nie był przeszkodą. - Obydwa języki są bardzo
podobne - mówi Jolanta Kołodziejczyk. - Często też rozmawialiśmy po
angielsku czy niemiecku - dodaje.
(wcz)
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Wbrew woli
nieżyjącego
kierownika
Z informacji zamieszczonej
w Nowym Łowiczaninie nr 46
z dnia 15 listopada 2007 roku
i zatytułowanej „Szkoła ma wreszcie
odznakę 10 Pułku” dowiedziałem
się o przekazaniu przez dyrektora Wacława Witwickiego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
odznaki 10 Pułku Piechoty przechowywanej dotychczas w Szkole Podstawowej nr 3.

Fakt przekazania tej odznaki bardzo mnie zaskoczył, ponieważ dyrektor Witwicki oddał
innej szkole najcenniejszą pamiątkę historyczną SP 3 z okre
su, kiedy nosiła imię 10 Pułku
Piechoty. Odznaka była wcześniej własnością nieżyjącego już
byłego kierownika szkoły Pana
Józefa Perzyny, który z własnej
woli przekazał ją Szkole Podstawowej nr 3.
Zdumiało mnie również to, że
przekazane redakcji NŁ przez
dyrektora Wacława Witwickiego fakty dotyczące zarówno Pana
Kierownika Perzyny, jak i historii odznaki, są niepełne i w dużej
części nieprawdziwe.
W Szkole Podstawowej nr 3,
a później w Gimnazjum nr 3,
przepracowałem łącznie 19 lat,
przez 8 lat pełniłem funkcję wicedyrektora SP nr 3 i poznałem
dobrze dzieje tej placówki oraz
historię odznaki z kroniki szkoły pisanej przez Józefa Perzynę
i z wielu rozmów z Panem Kierownikiem, podczas których naj-

ważniejszym i prawie jedynym
tematem była zawsze „Trójka”.
Przy każdej okazji przytaczał wydarzenia z jej dziejów i zawsze
z troską wypytywał o jej obecne
funkcjonowanie.
Przed wybuchem II wojny
światowej, Szkole Podstawowej
m 3 nadano imię 10 Pułku Piechoty, który stacjonował w Łowiczu. Nadanie imienia i ufun
dowanie sztandaru poprzedzał
okres bardzo intensywnej współpracy szkoły z pułkiem. W dowód uznania, jego dowódca przekazał dwie odznaki. Jedną z nich
ofiarował szkole, a drugą uhonorował ówczesnego kierownika
szkoły Pana Józefa Perzynę.
W czasie II wojny światowej
sztandar szkoły wraz z odznaką
zaginęły. Pozostała z tego okresu
jedynie osobista odznaka Józefa
Perzyny, którą pieczołowicie przechowywał aż do roku 1990, jako
wyjątkowo cenną pamiątkę, tym
bardziej, że po wojnie, ówczesne
władze nie wyraziły zgody na powrót do dawnej nazwy szkoły.

Przez wiele lat powojennych
Szkoła Podstawowa nr 3 nosiła imię gen. Karola Świerczewskiego. Gdy w 1990 roku ufundowano sztandar i przygotowywana
była uroczystość jego przekazania, Pan Kierownik Józef Perzyna, będący już w podeszłym
wieku (miał wówczas 86 lat),
postanowił, że podczas tej uroczystości, przekaże szkole swoją
własną odznakę 10 Pułku Piechoty, jako najcenniejszą pamiątkę
z przedwojennych dziejów szkoły. Przekazał ją na sztandar.
Byłem naocznym świadkiem
i współautorem scenariusza tego
wydarzenia, ponieważ ówczesny dyrektor SP nr 3 Pan Bogdan Kacperski wyznaczył mnie
do poprowadzenia tej uroczystości.
Zatem odznaka 10 Pułku, która była własnością Józefa Perzyny, stała się z jego woli własnością Szkoły Podstawowej nr 3
w dniu 17 stycznia 1990 roku,
a nie, jak twierdzi Wacław Witwicki, w 1994 roku. W chwili

przekazywania odznaki szkole,
obecny dyrektor Witwicki nie
pracował w niej.
Przekazując tę odznakę Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
nr l, dyrektor Witwicki oddał innej szkole najcenniejszą pamiątkę historyczną SP nr 3. Uważam,
że nie powinien był tego zrobić.
Przecież odznaka nie była jego
prywatną własnością. Nie uszanował więc woli Pana Kierownika Józefa Perzyny, aby odznaka
10 Pułku była przechowywana,
jako pamiątka, w placówce, którą kierował przez 36 lat.
Pragnę również sprostować,
że Pan Kierownik Józef Perzyna przebywał w domu spokojnej
starości w latach dziewięćdziesiątych, a nie w osiemdziesią
tych, jak twierdzi dyrektor Wacław Witwicki. Prawdą jest, że
odwiedza1iśmy go tam przynajmniej raz w roku, najczęściej
w marcu, na imieniny Józefa, ale
jeździliśmy do Pana Kierownika zazwyczaj obaj (byłem wówczas wicedyrektor em szkoły)

i nie przypominam sobie, żebyśmy zabierali ze sobą uczniów.
Wiem, że Pana Perzynę odwiedzali również nauczyciele emeryci, którzy pracowali w szkole
w czasach, gdy był on kierownikiem.
Zapewne po przeczytaniu tego
tekstu wiele osób zada sobie pytanie: Co dalej z odznaką w takiej sytuacji? W świetle tego, co
napisałem, przekazanie jej innej
szkole było wielkim nieporozumieniem i błędem. Uważam jednak, że skoro już do tego doszło,
to odbieranie jej z powrotem byłoby kolejnym nietaktem. Sądzę,
że odznaka powinna być wyeksponowana w izbie pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1, a obok niej powinien być zamieszczony wyczerpujący opis
historii odznaki i jej pochodzenia. Gdyby jednak w przyszłości
powstała w Szkole Podstawowej
nr 3 izba pamięci, wówczas odznaka powinna zostać zwrócona,
bo taka była wola jej nieżyjącego
właściciela. Tadeusz Rutkowski

Miejska choinka na początku grudnia
W tym tygodniu we wszystkich przedszkolach łowickich
oraz wśród uczniów klas „0”
szkół podstawowych rozpocznie się rozprowadzanie kuponów na paczki choinkowe.

U

poważniać one będą do nabycia w czasie miejskiej choinki paczki z prezentami, jak
i wzięcia udziału w losowaniu na-

gród głównych. Kuponów ma być
rozprowadzonych aż 1700, jeden
będzie kosztował 5 złotych.
Choinka odbędzie się w piątek
7 grudnia, tradycyjnie na Starym
Rynku, główna scena będzie ustawiona przed ratuszem, a dookoła placu parkingowego będzie rozmieszczonych kilka mniejszych
scen, na których pracownicy ratusza przebrani za świętych Mikoła-

jów będą rozdawać paczki w zamian
za kupony. Na głównej scenie rozlosowanych zostanie kilkadziesiąt
dodatkowych, atrakcyjnych nagród,
jak rowery, rolki, czy sprzęt rtv, który przekażą sponsorzy.
W tym roku program artystyczny
na scenie spoczywa na ramionach
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.
Ukoronowaniem imprezy będzie
pokaz sztucznych ogni.
(tb)
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Pijarski Przegląd Teatralny

Teatr - wychowanie i dobra zabawa
grywany w celu rozweselenia widza. Porem, ale teraz nie wiem... Teatr ma nas też
wychowywać - mówił Piotr Kęsek z kratem jednak mogliśmy oglądać profesjonalne
kowskiego gimnazjum.
przedstawienie, prawie musical, ze zmieniaSpektakl uczniów z Poznania przedstającą się scenografią. Na koniec przedstawiał historie szkolne. Traktował między
wienia, już przy zasuwającej się kurtynie,
innymi o tym, że dobry uczeń - poniżaw głębi sceny radośnie w górę wyskoczył
ny przez kolegów w szkole, został studenuśmiechnięty diabeł na znak, że przedstatem marketingu i założył firmę leasingową.
wienie udało się, że wszystko wyszło barOpowiadał też historię młodego człowieka,
dzo dobrze. - Ja nie jestem pewien, czy to
który wyparł się kolegi na przerwie, ponie było wyreżyserowane - zastanawiała się
zwolił, żeby tamtego pobili inni uczniowie
jedna z dziewcząt z Poznania bacznie obi o rozterkach, które z tego powodu przeserwująca grupę z Rzeszowa.
żywał przez wiele lat. Pomiędzy czterema
Nawet jeśli radość diabła po zakończoscenkami uczniowie zmieniali przy zganym przedstawieniu była faktycznie zaplaszonym świetle scenografię. - Robiliście to
nowana, był to wspaniały moment wskazuna tzw. blackoucie - po ciemku. W zawojący na to, że teatr może dać dużo radości
dowym teatrze obsługa radzi sobie z tym
zarówno widzom, jak i aktorom. Potwierw ten sposób, że na podłodze przyklejane
dzali to w rozmowie z nami sami młodzi
są paski fluorescencyjne - tłumaczył potem
aktorzy.
Moja
zabawa
z
teatrem
zaczęrzez dwa dni 16 i 17 listopada widzowie
Filip Frątczak.
oraz przede wszystkich młodzi adep- ła się jak miałem siedem lat. Wtedy zosta- Aktor Filip Frątczak udzielał wielu porad, a że jest osoba niezwykle otwartą
łem
aktorem
amatorem.
Od
tamtej
pory
chętnych
do
dyskusji
na
tematy
aktorskie
nie
brakowało.
ci aktorstwa mieli okazję obejrzeć szkolne
Po co teatr w szkole?
przedstawienia, które nie miały nic wspólnego ze sztampowymi pseudoteatralnymi
Tradycje teatralne w szkołach pijarskich
akademiami „ku czci, w hołdzie i z okasięgają roku 1742, gdy Stanisław Konarzji”. Przez to były bardziej interesujące
ski twórca Collegium Nobilium i refori miały walory wychowawcze. Nie czerpamator szkolnictwa w kraju, powołał teatr
ły też zbytnio z teatru zawodowego, wykoszkolny, który w 1774 roku otrzymał miarzystującego zbyt trudne dla młodzieży tekno Teatru Collegium Nobilium. Warto sosty z narzuconym sztywno scenariuszem.
bie uświadomić, że szkoła, o której mowa,
Były to spektakle interesujące, nie będące
była pierwszym nowoczesnym instytutem
w sprzeczności z zainteresowaniami, ambikształcącym młodzież szlachecką i miacjami artystycznymi i możliwościami młoła za zadanie wychowywać dojrzałych
dzieży. Można o nich śmiało powiedzieć,
i odpowiedzialnych obywateli Rzeczpoże kształtowały postawę twórczą i samospolitej. Teatr miał być jednym z elemendzielność myślenia.
tów edukacji i miał służyć zarówno młoKażdy ze spektakli był inny, a osobą, któdzieży występującej w przedstawieniach,
ra je łączyła, był założyciel zakonu pijarów
jak i magnacko-szlacheckiej publiczności.
i reformator oświaty Józef Kalasancjusz.
Przez udział w wystawianych sztukach tak
W każdym z przedstawień był to jeden z bouczniowie aktorzy, jak i widzowie, miehaterów lub treść przynajmniej nawiązywali okazję identyfikować się z prezentowała do jego osoby.
nymi postaciami bohaterów przedstawień.
Uczniowie ze szkół pijarskich w Łowiczu
Reforma szkolnictwa Konarskiego i rozwój
zaprezentowali spektakl pod tytułem „Wyteatru szkolnego w szkole pijarskiej przybór”. Reżyserem była opiekunka szkolneczyniły się do utorowania drogi dla kształgo koła teatralnego Ewa Grzejszczak. Spektującego się wówczas teatru narodowego
takl podobał się również z tego względu,
i dramatu polskiego. - Doceniamy i wciąż
że był w nim zawarty element zaskoczenia
na nowo odkrywamy rolę dydaktyczną i wyi płynne przejście z „teatralnego kłamstwa
chowawczą teatru, który dotyka i przenika
scenicznego” do tzw. teatru dokumentalnecałego człowieka - powiedziała nam jedna
go. Podczas przedstawienia aktorzy bowiem
z opiekunek koła teatralnego z Bolszewa.
zaprosili dwóch siedzących na widowni
Główną organizatorką przeglądu z ramieczęsto występowałem w różnych małych Przedstawienie grupy z Rzeszowa nia łowickich szkół pijarskich była Beata Jeprzedstawieniach w szkole podstawowej „kręciło się” wokół osoby św. Kalasan- ziorowska, sprawami technicznymi (światło
i teraz w gimnazjum. To fajne zajęcie i wy- cjusza, którego ojciec był kowalem.
i dźwięk) zajmował się Norbert Bruc. (mak)
chowawcze. Teatr jest fajny. Interesuję się
też nim dlatego, że tata jest operatorem filmowym. Studiował kiedyś w Łodzi - powiedział nam Tomasz Dąbrowa - Kostka z drugiej klasy Gimnazjum Ojców Pijarów nr 52
z Krakowa.
Młodzi aktorzy może jeszcze nie mają do
końca sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość, ale chętnie biorą udział
w zajęciach teatralnych. Zdają sobie też
sprawę, że teatr szkolny ma spełniać funkcje wychowawcze.
- Ja od dziecka interesowałem się gestykulacją i mimiką twarzy. Pociąga mnie
zwłaszcza improwizacja i na przykład to,
jak wybrnąć z nieoczekiwanej sytuacji na
scenie. Kiedyś myślałem, żeby zostać aktoGrupa z Poznania pokazała w wymowny sposób historie szkolne.

Dwa dni salę gimnastyczną
łowickich szkół pijarskich
okupowali młodzi aktorzy
z różnych części kraju.
Odbywał się bowiem
dwudniowy Pijarski Przegląd
Teatralny, podczas którego
prezentowały się szkolne
teatry z pijarskich liceów
i gimnazjów w Poznaniu,
Krakowie i Łowiczu
oraz kół teatralnych
działających przy parafiach
pijarskich w Bolszewie
koło Wejcherowa i Rzeszowie.

P

zakonników, żeby opowiedzieli dlaczego
wstąpili do zakonu i o swoim życiu. - To jest
to, czego poszukuje się w teatrze na świecie.
Teatr jest umową pomiędzy aktorami a widzem. Aktor gra, czyli kłamie odgrywając
rzeczywistość, a widz udaje, że mu wierzy.
Byłem bardzo zaskoczony, że w tym przedstawieniu udało się płynnie przejść do teatru dokumentalnego, do prawdy - mówił
po przedstawieniu zaproszony na przegląd
Filip Frątczak, aktor Teatru Miejskiego
w Gdyni, pochodzący z Łowicza.
Przedstawienie młodzieży z parafii pijarskiej z Rzeszowa było wyjątkowe z innych względów. Rozpoczęło się od układu
gimnastycznego, który mógł zasugerować,
że będzie to teatr w stylu antycznym, od-
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O mordoklejkach
i savoir vivre
rodziców nie jest dla nim końcem świata. Nie wiedział jak wybrnąć z sytuacji, do
której doprowadził swoich bohaterów. Na
spotkaniu w Łowiczu deklarował jednak,
że ma już pomysł i będzie chciał kontynuować pracę nad nią.
Równolegle powstaje romans dla dzieci. Ma to być książka o dziecięcej miłości,
o jaką prosili go jego czytelnicy podczas
spotkań autorskich. Ma też pomysły na następne książki - o piłce nożnej dla chłopców,
horror dla dzieci.
Z wydanych pozycji najdłużej pracował nad książką „Mam prawo!” Tematyka książki jest ewenementem w literatuochodzi z Białegostoku, ale po maturze rze dziecięcej, bo jej tematem są prawa
zamieszkał w Warszawie. Lubi piłkę dziecka.
nożną i sporty zimowe - narty i snowbord. Choć ma dopiero 35 lat, jego dorobek
pisarski jest duży. Pisze już od 15 lat. Większość książek powstała pod wpływem syna
Kacpra, który obecnie ma 12 lat. Pisarz nie
ukrywa, że w miarę upływu czasu pisze dla
coraz starszych dzieci, jak syn był w przedszkolu, pisał bajeczki dla przedszkolaków,
obecnie pisze dla nastolatków.
Pierwsza jego książką była „Kacperiada”,
w której autor przedstawia siebie - jak sam
przyznaje - jako niezbyt rozgarniętego tatę.
Gdy pisał tę książkę, jego syn miał 5-6 lat.
Książka „Co to znaczy...”wyjaśnia znaczenia potocznych powiedzeń. W książce „Bon
i ton czyli savoir vivre” autor przybliża dzieciom zagadnienia dobrego wychowania.
Grzegorz Kasdepke w Łowiczu opo„Słodki rok Kuby i Buby” to z kolei wiadał o kilku swoich książkach dla
prawdziwa książka kucharska dla dzieci. dzieci, choć w dorobku ma ich już 20.
Zamieszczono z niej 22 opowiadania GrzeUczniowie szkoły na Bratkowiacach,
gorza Kasdepke oraz 30 przepisów kulinarnych Gabrieli Niedzielskiej. Jak zapewnia- głównie Szkoły Podstawowej nr 7, pytali
ją autorzy, przepisy są opracowane tak, aby Kasdepke, kto go zachęcił do pisania, dladzieci mogły je wykonywać samodzielnie. czego pisze dla dzieci, czy lubił szkołę i jak
Syn pisarza też korzysta, robiąc tzw. mor- wygląda życie pisarza. W odpowiedzi usłydoklejki czyli ciągnące cukierki „krów- szeli, że nikt go nie zachęcał do tego, żeby
ki”. - Przepis jest bardzo prosty, wystar- zaczął pisać, bo sam odkrył w sobie taką
czy kostka masła, kubek cukru i śmietany chęć. - Piszę dla dzieci, bo jestem cwany.
30-procentowej - mówił dzieciom, podając Książki dla dzieci czytają wszyscy: dzieci,
sposób wykonania mordoklejek. - Skład- nauczyciele, rodzice, dziadkowie - mówił
niki mieszając gotujemy w dużym rondlu z uśmiechem. Okazuje się, że lubił też szko20-25 minut, a potem wylewamy do płaskie- łę, bo dzięki niej wiedział, jak fajnie jest mieć
go żaroodpornego naczynia. Gdy wystygnie, wolne piątkowe popołudnie. Praca pisarza
wkładamy do lodówki, aby zgęstniało. - To ma taką zaletę, że nie trzeba codziennie rano
nie są jeszcze krówki, tylko duża krowa, któ- wstawać, chyba że jedzie się na spotkanie
autorskie z czytelnikami. Inną zaletą jest to,
rą trzeba pokroić.
Obecnie pracuje nad książką, której bo- że nie chodząc codziennie do pracy zawsze
haterem jest dziecko, którego rodzice się ma się urlop. Nie można jednak nie pracorozwodzą. Pracuje nad nią dość długo, bo wać, więc niemal zawsze w podróż zabiera
chciał, aby była to książka pogodna, poka- ze sobą komputer, czyli praktycznie zawsze
(mwk)
zująca młodemu czytelnikowi, że rozwód jest w pracy.

Grzegorz Kasdepke,
autor 20 książek
dla dzieci, gościł
w poniedziałek
19 listopada w Zespole
Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi na
Bratkowicach.
Pisarz opowiadał o sobie
i swoich książkach.

P

Czeski chór otrzymał na Korabce gromkie brawa i owacje na stojąco. Uśmiechnięta twarz Marie Peskovej mówi sama
za siebie.

Kościół na Korabce

Owacje na stojąco dla czeskiego chóru
Pochodzący z malutkiego, zaledwie nieco ponad 4-tysięcznego
miasta Velesin niedaleko Czeskich
Budziejowic 35-osobowy chór „Chramovy Sbor Velesin” wystąpił w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy na Korabce
w ostatnią sobotę, 17 listopada.

P

o krótkim koncercie chór otrzymał
owację na stojąco i bisował. Słuchaczom najbardziej przypadły do gustu religijne pieśni odśpiewane po czesku.
Był to pierwszy koncert tego parafialnego chóru w Polsce. Poprzedzał on niedzielny występ na finałowym koncercie
podczas Łódzkiego Festiwalu Chóralnego
„Canto Lodziensis” w Łodzi. Zespół przyje-

chał do Polski w okrojonym, 35-osobowym
składzie. W rzeczywistości chór składa się
z aż 60 wokalistów, którym akompaniuje
16 muzyków orkiestry smyczkowej.
W Łowiczu skromny akompaniament wydobywał się z elektronicznego pianina, które
chór przywiózł ze sobą z Czech.
Od 1977 roku chór prowadzi Marie Peskova i to ona jest siłą napędową chóru. Śpiewamy, bo daje to radość. Czasami lepiej
wychodzi, a czasami trochę gorzej - powiedziała nam tuż przed koncertem. Podczas
koncertu okazało się, że tym razem „wyszło lepiej”. Czeski chór jest wielopokoleniowy. Śpiewają w nim zarówno osoby
w wieku ponad 70 lat, jak też nastolatki.
Właśnie dlatego, że w Velesinie chcą śpiewać zarówno osoby starsze, jak i młodzież,

udaje się utrzymać tak liczny chór. Chór
istnieje również dlatego, że Marie Peskovej udaje się zorganizować co najmniej raz
w roku, a bywa, że częściej, wyjazdy zagraniczne na występy, które są połączone
ze zwiedzaniem. To, jej zdaniem, również
zachęca do śpiewania w chórze. Przepisu na stworzenie profesjonalnego chóru w
niedużej miejscowości Marie Peskova nam
nie zdradziła. - Jakoś tak wyszło... - mówiła
pytana o szczegóły.
Ponieważ jest to chór działający przy parafii, większość repertuaru stanowią utwory
kościelne. W kościele na Korabce usłyszeliśmy m.in. „Blagoslovi dusa moja Gospoda” pochodzący z liturgii starosłowiańskiej,
„Zdravas hvezdo spanila” oraz utwory Bacha, Elgara, Bruckera, Smetany i inne. (mak)

Nie było tłumów w Browarnej
- Nie liczyliśmy dzisiaj na tłumy
podczas otwarcia wystawy, w telewizji będzie mecz. Tym bardziej
dziękuję osobom, które przyszły
obejrzeć to, co dla państwa przygotowaliśmy - powiedział właściciel
Galerii Browarna Andrzej Biernacki
na wernisażu wystawy „Malarstwo
z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie”.

O

twarcie wystawy odbyło się w ostatnią sobotę, 17 listopada o godz.
17.00. Eksponowanych jest około 100 obrazów i kilkadziesiąt fotografii
poświęconych działalności ASP w latach
1950-1980. Andrzej Biernacki jest nie tylko absolwentem tej uczelni, ale też byłym
jej pracownikiem. W latach 1985-1991 był
asystentem najpierw na wydziale konserwacji, potem na wydziale malarstwa. Na
wystawie można zobaczyć między innymi obrazy reżysera i scenarzysty Feliksa
Falka, który ukończył Wydział Malarstwa
i Grafiki ASP w 1966 roku. Są też prace
Leona Tarasewicza, który obecnie znany
jest z tworzenia „instalacji malarskich”,
które wpisywane są w przestrzenie galerii. Tarasewicz był autorem m.in. realizacji w Polskim Pawilonie na 49. Biennale
Sztuki Współczesnej w Wenecji w 2001
roku. Wystawiał w warszawskim Centrum
Sztuki Współczesnej.

Wernisaż w Galerii Browarna nie zgromadził tłumów. Może dlatego, że wieczorem był mecz Polska- Belgia, a może dlatego, że było za zimno?
Obrazy dopełniają powiększone archiwalne zdjęcia z pracowni ASP, plenerów malarskich, np. z pleneru w muzeum w Nieborowie. Czujne oko kuratora nieborowskiego
muzeum Stefana Górskiego, który był na wernisażu, zauważyło nawet, że podczas pleneru
sztalugi stały bezpośrednio na podłodze - bez
zabezpieczenia podłogi gazetami, co było we
wnętrzu pałacu niedopuszczalne. - Studenci
zostawili wszystko w największym porządku
- zapewniał na wernisażu Górski.

Część z prac można było już zobaczyć
podczas koncertu młodych artystów, który
odbył się przed dwoma tygodniami. Teraz
ekspozycja jest kompletna.
W otwarciu wystawy w Łowiczu uczestniczył m.in. dziekan Wydziału Malarstwa
ASP profesor Ryszard Sekuła.
Żeby obejrzeć wystawę, należy telefonicznie uzgodnić wizytę w galerii pod numerem telefonu (0-46) 838-56-53.
(mak)
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Autoskup - gotówka, tel. kom. 0500167-670.
Kredyty samochodowe gotówkowe, tel. kom.
0500-167-670.
Cinquecento lub Tico - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji od
ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż części, tel.
kom. 0602-123-360.
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.
Punto lub Felicją - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
Kupię Łady Samary, 2105, 2107 oraz Polonezy, tel. kom. 0512-476-760.
Astrę lub Lanosa - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
Kupię kompletne koła bezdętkowe do Stara,
tel. kom. 0692-292-969.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane. Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41,
tel. kom. 0507-141-870.
Uszkodzone, całe, tel. kom. 0504-064-991,
0505-581-431.
Każdy samochód, tel. kom. 0605948-751.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię wszystkie auta, zaświadczenie
o kasacji, tel. kom. 0889-539-501.
Pilnie kupię Matiza z gazem, tel. kom.
0508-364-849.
Aktualnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 0604706-309.
Astra 5-drzwiowa lub combi, tel. kom.
0790-250-804.
Absolutnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
Corsa 5-drzwiowa, tel. kom. 0606-436-231.
Kupię całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.
FIAT Punto 5 drzwi, tel. kom. 0695-883441.
Absolutnie kupię każdy osobowy,
również powypadkowy, tel. kom.
0503-366-861.
OPEL Astra I Sedan, tel. kom. 0695-502628.
Powypadkowe kupię, tel. kom. 0669557-167.
VW Polo, 5-drzwiowy, tel. kom. 0695509-226.
Powypadkowe skupujemy, tel. kom.
0605-100-574.

Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
SKODA Felicia gaz 1998, garażowany, tel.
kom. 0660-686-837.
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.
Kredyty samochodowe, tel. kom. 0500167-670.
DAEWOO Nexia 1.5 1996 rok, I właściciel,
tel. kom. 0602-386-302.
ŻUK 1980r., tel. kom. 0697-693-625.
FIAT Punto 1,2 1997 rok, tel. kom. 0695752-530.
FIAT Uno 1.0 instalacja gazowa 2000 rok,
srebrny metalik, Sochaczew, tel. (046) 86303-04.
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OPEL Vectra 2.0 DTL 1997 rok, tel. kom.
0504-514-717.
RENAULT 19 1.7 gaz 1990 rok, tel. kom.
0788-017-103.
Golf III 1.4 1993 rok tel. (046) 838-48-37,
tel. kom. 0506-173-444.
OPEL Kadett 1.6 + gaz, 2000 zł, hak, tel.
kom. 0605-680-709.
FIAT 126EL 1994 rok, 700 zł tel. (046) 83716-18.
LUBLIN II towarowo-osobowy 1997 rok
tel. (046) 838-63-68.
FORD Transit 1999 rok, 6-osobowy,
5-drzwiowy, stan bdb, tel. (042) 719-23-16,
tel. kom. 0513-876-734.
AUDI A4 1.6 gaz sekwencyjny 1995 rok,
14800 zł, biały, automat, stan bdb, tel. kom.
0509-208-502.
PEUGEOT Partner 1.9 D 2002 rok, tel. kom.
0508-116-242.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0603-872-897.
FIAT Uno 1998 rok, 3-drzwiowy, tel. kom.
0691-747-165.
Golf III 1.4 benzyna, gaz 1996 rok, tel. kom.
0696-604-988, 0664-742-856.
POLONEZ Caro, ŻUK - sprzedam lub
zamienię na przyczepkę, tel. kom. 0504011-114.
FIAT Bravo 1.9 JTD 2001 rok, 15500 zł,
115000 km, niebieska perła, 4xairbag,
klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne szyby, ABS, alufelgi, xenon,
tel. kom. 0888-283-374, Łowicz.
Opony zimowe 185/60/15C, 2 szt., tel. kom.
0880-472-006.
FIAT 126p, stan dobry, tel. (046) 838-71-71,
tel. kom. 0501-658-218.
Opony zimowe do POLONEZa, regenerowane, tel. (046) 839-29-72.
Uno 1.4 1995 rok, czerwony, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0510-845-918.
Tarpan benzyna 1988 rok, 11000 km, tel.
kom. 0660-835-801.
FORD Transit 2.5 D 1987 rok, podwyższony i
przedłużony, tel. kom. 0601-934-577.
STAR 11.42, idealny, tel. kom. 0605-255577.
VW Passat 1.8 benzyna - gaz 1997/98 rok,
salonowy, serwisowany, zadbany, bezwypadkowy, tel. kom. 0608-328-145.
OPEL Astra 1,4i gaz 1994 rok, granatowy,
tel. kom. 0601-662-807.
Sprzedam POLONEZa 1998 rok, Wygoda
45a.
POLONEZ Caro 1996 rok, stan dobry, tel.
kom. 0502-840-489.
MERCEDES 208 D 1994/95 rok, podwyższony, tel. kom. 0608-112-014.
RENAULT Laguna 1.6 1998 rok
tel. (046) 861-22-73, tel. kom. 0600-393561.
CC 1994 rok, tel. kom. 0664-097-135.
FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 6 osób lub
1480 kg, tel. kom. 0692-556-557.
RENAULT Master II 2004rok. 140KM salonowy od właściciela chłodnia 4,12-2,12-2.09
-8Ep agregat Carier, owiewki stan wzorowy,
sprzedam, tel. kom. 0609-842-718.
TOYOTA Carina E 1.6 benzyna 1995 rok,
tel. kom. 0602-138-524.
FIAT Seicento 900 1999 rok, benzyna + gaz,
alarm, tel. kom. 0604-553-952.
POLONEZ 1994 rok, gaz, tel. kom.
0669-575-700.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 2000 rok, tel.
kom. 0601-303-261.
WV Vento 1.8 gaz 1992 rok, 6500 zł, bordo,
tel. kom. 0889-285-583, 0509-525-431.
OPEL Vectra combi 2.0 TDI 16V 1997
rok, biały tel. (046) 838-34-25, tel. kom.
0601-175-173.
ROVER 25 2.0TDI 2001 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0507-046-414.
SKODA Favorit 1991 rok, stan dobry, tel.
kom. 0507-693-211.
OPEL Calibra 2,0 16V (150KM) 1994 rok,
tel. kom. 0697-693-636.
MERCEDES Sprinter 311DCI, 2000
rok, max wysoki, max długi, może być
z pracą, tel. kom. 0509-934-160.
FSO 125p gaz + hak 1986 rok, sprawny, zarejestrowany + OC, tel. kom. 0510-099-950.
STAR 200, I właściciel, tel. (046) 83847-38.

SEAT Toledo 1.6 2001 rok, salonowy, tel.
kom. 0691-972-304.
Sprzedam komplet opon zimowych z
felgami, tel. (046) 837-65-63 od pon.-pt.
(7.00-15.00).
HONDA Civic 1995 rok, 5d, sprzedam
lub zamienię na droższy, tel. kom. 0693741-760.
ŻUK skrzyniowy, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0692-615-309.
FIAT Uno 1.7 D 1999 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0698-505-003.
FORD Focus 1.4 paliwo + gaz sekwencyjny
1999 rok, rej. 2000 rok, tel. kom. 0507125-161.
FORD Focus 1.8 benzyna 1999/2000 rok,
salonowy, bezwypadkowy lub zamienię na
combi, tel. kom. 0602-370-470.
FORD Focus combi 1.8 TDCI wrzesień 2003
rok, I właściciel, salon w Polsce, automatyczna klimatyzacja, komputer pokładowy, tel.
kom. 0505-500-338.
VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, tel. kom. 0500526-092.
OPEL Astra 1.4 1993 rok, stan bdb, tel. kom.
0698-038-765.
NISSAN Vanette Cargo 2.3 D grudzień
1995 rok, 13000 zł, 230000 km, tel. kom.
0606-228-526.
Uno I 1994 rok tel. (046) 837-72-47.
OPEL Vectra 1.7 D 1989 rok, tel. kom.
0602-465-042.
DAEWOO Matiz Friend 1999 rok, 6500
zł, 78000 km, niebieski, tel. kom. 0607197-339.
AUDI 80 TD 1984 rok, tanio, tel. kom.
0602-187-540.
VW Golf III 1.4 1994 rok, ze średnim wyposażeniem, instalacja gazowa, do opłat, tel.
kom. 0888-948-419.
SEAT Cordoba 1.4 1996 rok, czerwony, tel.
kom. 0693-824-670.
FIAT Doblo gaz X 2004 rok, osobowy, tel.
kom. 0608-354-272.
MERCEDES Sprinter 310 D 1999 rok,
kontener, 4,10 m, z agregatem chłodniczym
lub bez, tel. kom. 0606-479-819.
MERCEDES 2.5 D 1990 rok, uszkodzony;
AUDI A4 1.6 benzyna, 1996 rok, tel. kom.
0604-078-564.
SEAT Ibiza 0.9 + gaz 1991 rok, opłacony,
stan bdb, 5-dzwiowy, cena do negocjacji, tel.
kom. 0504-334-736.
CC 700 XII 1997 rok, gaz, tel. kom. 0888822-173.
CITROEN Berlingo diesel 1997 rok, 13500
zł, tel. kom. 0607-619-210.
OPEL Corsa 1.6 1.6V 1998 rok, czerwony,
centralny zamek, 2-dzwiowy, szyberdach,
wspomaganie, cena do negocjacji, tel. kom.
0694-884-484.
ŻUK 1983 rok, 1000 zł, gaz, tel. (046) 83803-88.
Felgi stalowe 4x100, 15 cali, tel. kom.
0502-067-748.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok tel. (046) 83865-38 po 15.
Komplet kół zimowych 13”, tel. kom.
0511-417-001.
VW Golf II 1.6 D 1987 rok, 1500 zł, srebrny
metalik, tel. kom. 0514-651-222.
Golf II gaz 1988 rok, tel. kom. 0665-373897.
ROVER 214 1.4 1998 rok, tel. kom. 0668918-510.
FIAT 126p 1988 rok tel. (046) 830-39-74.
Laguna 1.8 1998 rok, ładna, tel. kom. 0510004-452.

TOYOTA Yaris 1.0 2000 rok, tel. kom.
0798-906-444.
BMW 316 compakt 1994 rok, tel. kom.
0602-505-653.
FORD Ka 1997 rok, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0602-505-653.
RENAULT Clio 1.2 1993 rok, tel. kom.
0604-782-360.
PEUGEOT Partner 1.8 benzyna gaz sekwencja 1999 rok, 11800 zł, 5-osobowy, boczne
drzwi, hak, tel. kom. 0600-094-104.
BMW 1994 rok, 11200 zł, VW LT-35
1998 rok, 23000 zł. Deski olszowe suche,
tel. (024) 277-48-33.
Skrzynia kontener dł. 4,20, szer. 2,10, wys.
2,20, tel. (024) 277-48-33.
NISSAN Primera 1.6 16V gaz 1995 rok, 8500
zł, klimatyzacja, pełna elektryka, poduszki
powietrzne, alufelgi, alarm, centralny zamek,
tel. kom. 0663-675-148.
VW bus LT-28 1990, tel. kom. 0697-606992.
OPEL Calibra 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0606-786-748.
VW Passat 1999 rok, tel. kom. 0692-950352.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, tel. kom. 0663602-633.
Cinquecento 700 1997 rok tel. (046) 87475-59.
VW Golf II 1.6 1990 rok, 3200 zł, bezwypadkowy, stan bdb, tel. (042) 719-73-27.
Seicento, sprzedam, tel. (042) 719-71-39.
BMW 520 2,0 gaz, 7000zł, tel. kom. 0608409-694.
Astra gaz 1997 rok, opony zimowe,
tel. (046) 837-60-37 po 16.00.
FIAT Marea rej. 2001 rok, tel. kom. 0606307-014.
Lublin Żuk, benzyna/gaz, stan dobry, 1990
rok, tel. (046) 861-04-66 po 17.
VW Passat 1.9 TDI, 170000 km, srebrny metalik, klima, elektryczne lusterka, ABS, tel. kom. 0603-066-458.
FIAT CC 700 1997 rok, tanio, tel. kom.
0697-430-838.
Bravo 1.9 TDI 1997 rok, 7500 zł, tel. kom.
0889-547-478.
Sprzedam 4 nowe opony zimowe
Michelin, 185/55 R15, tel. kom. 0695551-572.
BMW 520i + gaz 1991 rok, 6500 zł, tel. kom.
0888-562-457.
Lublin II 1998 rok, stan super, tel. kom.
0606-123-379.
RENAULT 19 1.4 1990 rok, 1400 zł, opłacony, tel. kom. 0696-028-361.
CC 700 1995 rok, tel. kom. 0602-139-447.
OPEL Vectra A 2.0 1994 rok, tel. kom.
0505-614-046.
Lublin 2000 rok, tel. kom. 0604-603988, 0606-256-941.
NISSAN Primera 1.6 16V + gaz 1996 rok,
klimayzacja, hak, tel. kom. 0609-688-461.
FIAT Brava 1.6 16V 1998 rok, wyposażony,
tel. kom. 0667-349-210.
FIAT Uno 1 1999 rok, 5000zł, tel. kom.
0500-089-442.
FIAT Punto 1,1 75KM gaz 1996 rok, zielony metalik, elektryczne szyby, tel. kom.
0502-319-335.
PEUGEOT 206 XS 2,0 diesel 2002r.,
89000km, ABS, 4xpp, klimatronic, wspomaganie kierownicy, sensor świateł/deszczu,
komputer, elektryczne szyby, lusterka,
kubełkowe, skórzane fotele, szyberdach, 2
komplety opon zimowych, tel. kom. 0691285-516.

MITSUBISHI Cold 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0509-156-858.
OPEL combi diesel 1987 rok, tel. kom.
0600-852-621.
Punto 1.2 2003 rok, 75000 km, stan bdb, tel.
kom. 0784-006-861.
FIAT 126p, tanio, tel. kom. 0513-501-650.
HONDA 2005, salonowy, tel. kom. 0692748-650.
FIAT Ducato chłodnia 2000 rok, pilne, tel.
kom. 0504-181-655.
NISSAN Terano terenowy 1991 rok, cena
8500 zł, stan bdb, tel. kom. 0603-650-224.
FIAT Uno 1998 rok, 3-drzwiowy, tel. kom.
0691-747-163.
ALFA ROMEO 156, tel. kom. 0691-747163.
CC, tel. kom. 0691-747-163.
SEAT Ibiza 1.2 1993 rok, 3000 zł, atrakcyjny
wygląd, tel. kom. 0660-673-013.
FIAT 125p 1991 rok, 700 zł, na chodzie, gaz,
tel. kom. 0788-386-771.
OPEL Vectra 2.0 1992 rok, gaz, tel. kom.
0601-272-423.
TOYOTA Corolla 1.3 1990 rok, gaz, tanio,
tel. kom. 0510-799-027.
OPEL Calibra benzyna 1991 rok, czerwony,
tanio, tel. kom. 0886-440-852.
Części: SKODA Felicia, tel. kom. 0503953-444.
OPEL Kadett 1.6 D, w całości lub na części,
tel. kom. 0604-778-092 wieczorem.
AUDI A6 2.5 TDI 1994 rok, pełne wyposażenie, tel. (046) 838-75-58.
NISSAN Sunny combi 2.0 D 1996 rok, stan
bdb, tel. kom. 0880-918-434.
FIAT 126p 1998 rok, 54000 km, zielony, tel.
kom. 0791-554-001.
DAEWOO Nubira 1.6 16V gaz 1999 rok,
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1999/2000 rok,
MERCEDES 190 1.8 gaz 1992/93 rok. Auta
zarejestrowane. www.auto-agro.gratka.pl, tel.
kom. 0604-392-876.
SKODA Felicia 1.3 MPI 1999 rok, RENAULT Megane 1.4 gaz 1999 rok, AUDI B4
2.0 gaz, 1994 rok, VW Golf III 1.9 TD 1995
rok. Auta zarejestrowane. www.auto-agro.
gratka.p l, tel. kom. 0604-392-876.
OPEL Vectra combi 1999 rok, 160000
km, czarny, pełne wyposażenie, tel. kom.
0668-979-000.
FORD Transit 2.5 D 2000 rok, biały, faktura
VAT, tel. (042) 710-89-34, tel. kom. 0502413-943.
Scenic 1.9 DTI 1998 rok, stan bdb, bogate
wyposażenie, 2 komplety kół, I właściciel w
Polsce, tel. kom. 0664-748-684.
VW Polo SDI 1.9 D combi 1998 rok
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990384.
VW Polo Classic, 1997, gaz, tel. kom.
0693-106-674.
VW Golf III combi 1.9 TDI 1997 rok, 14800
zł, 2 lata w kraju, możliwość rat, zamiany, tel.
kom. 0790-250-804.
OPEL Astra sedan 1.4 gaz 1994 rok, 5600 zł
tel. (046) 834-81-14.
Corsa C 1.2 2001 rok, 16800 zł, 5-drzwiowy,
możliwość zamiany, rat, tel. kom. 0608108-139.
Astra II 1.4 16V 1999 rok, 16800 zł,
5-drzwiowy, serwisowany. Sprzedam lub
zamienię, tel. kom. 0694-216-417.
OPEL Astra II combi 1.6 2002 rok, 19900 zł,
faktura VAT, tel. kom. 0603-588-228.
HONDA Civic 1.6 1992 rok, 5900 zl, I
właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 7900 zł, niebieski metalik, 5-drzwiowy, II właściciel,
tel. (046) 835-33-08.
CITROEN Berlingo 1.4 1998 rok, 5-osobowy, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Astra 1.4 gaz 1998 rok, zielony metalik, tel. kom. 0606-535-457.
OPEL Vectra 1.6 gaz 1996 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0504-221-035.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 2004 rok, I właściciel. Sprzedam lub zamienię na tańszy, tel.
kom. 0501-715-609.
VW Golf IV 1.9 TDI (115) 2001 rok, full
opcja bez skóry, tel. kom. 0660-664-436.
OPEL Vectra 1.8 gaz 1992 rok tel. (042) 71970-24, tel. kom. 0668-382-347.
OPEL Astra sedan 1.4 gaz 1994, tel. kom.
0513-160-551.
FORD Escort 1.3 1997/98 rok, 5-drzwiowy,
stan bdb, I właściciel, tel. kom. 0605-535396.

Golf III 1992 rok, czarny, garażowany, tel.
kom. 0517-392-214.
VW Golf IV 1.4 16V 2002 rok, 25000 zł, tel.
kom. 0600-827-357.
MERCEDES 410 Maxi 1993 rok, 23700 zł,
tel. kom. 0600-827-357.
ŻUK 1991 rok, 2500 zł, tel. kom. 0600827-357.
RENAULT Kangoo gaz sekwencja 1998
rok, niebieski metalik, stan bdb, tel. kom.
0606-330-976.
FIAT Cinquecento 700 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0605-535-396.
PEUGEOT 206 2001 rok, 13000 zł, garażowany, stan bdb, II właściciel, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0880-200-381.
MERCEDES C-220 CDI 2003 rok, tel. kom.
0504-072-526.
RENAULT 19 w starej budzie 1.4 benzyna
gaz 1997 rok, zielony, silnik Megane,
5-drzwiowy, OC, przegląd do kwietnia,
sprawny technicznie, 3000 zł do negocjacji,
tel. kom. 0886-226-475.
FIAT CC 700 1997 rok, tel. kom. 0787233-812.
Uno 1.0 1999 rok, tel. kom. 0886-218-982.
DAEWOO Lanos gaz 1998, 7000 zł,
niebieski, bezwypadkowy, tel. kom.
0661-676-560, 0603-187-631.
OPEL Vectra 1996 rok, tel. kom. 0500231-543.
ALFA ROMEO 156 2.0 1999 rok, czarny
metalik, bogate wyposażenie, stan idealny,
tel. kom. 0889-860-034.
AUDI 80 B4 gaz 1993 rok, zadbany, stan bdb,
tel. kom. 0781-249-871.
FORD Focus 1.8 1998/99 rok, 5-drzwiowy,
stan bdb, tel. kom. 0509-061-804.
MAZDA 323 1.6 1994 rok, stan techn. bdb,
tel. kom. 0781-249-871.
OPEL Corsa 1.2 benzyna gaz 1994 rok,
6300 zł, fioletowy, radio, alufelgi, możliwość
zamiany, tel. kom. 0502-679-946.
FIAT Punto II 1.2 16V 2002 rok, 14200 zł,
grafit metalik, 5-drzwiowy, klima, autoalarm,
centralny zamek, el. szyby, immobilizer,
poduszka, radio JVC CD, tel. kom. 0604610-577.
FIAT Punto II 1.2 gaz, 12500 zł, zielony
metalik, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, radio, el. szyby, zadbany, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra II 1.6 2003 rok, 23900 zł, 87000
km, zielony metalik, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, poduszka, autoalarm,
udokumentowany, bardzo ładny, tel. kom.
0600-226-519.
VW Polo III 1.1 benzyna XII.1998 rok,
czarna perła, 5-drzwiowy, 2 poduszki, ABS,
stan bdb, tel. (046) 874-75-82.
SKODA Felicia pikap 1997 rok, tanio, tel.
kom. 0667-707-909.
OPEL Astra sedan 1998 rok, 9800 zł, gaz, tel.
kom. 0606-899-489.
DAEWOO Tico 2000 rok, 50000 km, I
właściciel, tel. kom. 0509-732-602.
SEAT Ibiza 1.4 1999/2000 rok, 9600 zł, gaz,
3-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0500-026-841.
RENAULT Laguna 1.6 16V 1998 rok, 11800
zł, zielony metalik, hatchback, bogate wyposażenie, tel. kom. 0608-409-744.
FIAT Seicento 1999 rok, 7000 zł, granat metalik, I właściciel, tel. kom. 0668-445-178.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 8000 zł, niebieski
metalik, wspomaganie, centralny zamek,
elektryczne szyby, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Corsa 1.4 1995/1997 rok, 8300 zł,
wspomaganie, 5-drzwiowy, centralny zamek,
tel. kom. 0606-395-256.
TOYOTA Yaris 1.0 2001 rok, I właściciel,
5-drziwowy, dobrze wyposażony, serwisowana, tel. kom. 0668-445-178.
FORD Focus 1.4 16V 1999 rok, 15800 zł,
hatchback, dobrze wyposażony, I właściciel,
tel. kom. 0606-395-256.
POLONEZ Truck 1995 rok, gaz, stan dobry
- tanio, tel. (046) 838-30-47 po 20.
VW Passat 1990 rok, tel. kom. 0607-619210.
FIAT Punto 1.2 ELX 1996 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0603-872-897.
VW Vento 1.8 1997 rok, benzyna, gaz, tel.
kom. 0600-428-743.
OPEL Vectra sedan 1.6 16 V 1997 rok, granat
metalik, tel. kom. 0600-428-743.
KIA Sorento EX 2.5 CRDI 2004 rok, srebrny
metalik, sprowadzony, uszkodzony, tel. kom.
0600-428-743.

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.
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POLONEZ 1.4 1995 rok, hak, tel. (046) 83767-68.
OPEL Astra Classic 1.4 1997/98 rok, 9400zł,
95000 km, czerwony, poduszka, immobilizer,
autoalarm, tel. kom. 0600-226-519.
FIAT Brava 1.2 16V 2000 rok, 80000km, I
właściciel, el. szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, garażowany, tel. kom.
0880-948-646.
PEUGEOT partner 1.9 D XII.1999 rok,
180000km, granatowy, dwuosobowy 600
kg, tel. kom. 0888-044-711.
SEAT Cordoba 1996/97 rok, 140000 km,
bordo metalik, stan bdb, tel. kom. 0888044-711.
FIAT Seicento Brush 2003 rok, 71000 km,
grafitowy + rudy metalik, stan bdb, tel. kom.
0880-948-646.
BMW 318 1992 rok, czerwony, atrakcyjny
wygląd, lampy xenon, stan bdb, 8400 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0606-586-484.
HONDA Civic 1.5 1993 rok, tel. kom.
0696-468-331.
TOYOTA Corolla sedan 1991 rok, rozbity
przód, w całości lub na części sprzedam, tel.
kom. 0663-063-208.
Uno 1.0 gaz 1997 rok, tel. kom. 0664783-712.
HONDA Accord 2.0 1995 rok, czarny
metalik, bogate wyposażenie, zadbany, stan
idealny11400 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0606-586-484.
DAEWOO Lanos sedan 1.5 16V, I właściciel, wspomaganie kierownicy, tel. kom.
0600-394-592.
MITSUBISHI Carisma 1.8 16V 1997/98 rok,
II właściciel, salonowy, full opcja, tel. kom.
0600-394-592.
FORD Focus 1.6 16V 2003 rok, full opcja,
tel. kom. 0600-394-592.
MAZDA 323 sedan 1993 rok, czerwony, stan
bdb, tel. kom. 0660-763-634.
DAEWOO Tico benzyna gaz 2000 rok, tel.
kom. 0660-680-306.
Cinquecento 700 1995 rok, tel. kom. 0693012-879, Sochaczew.
HONDA Civic 1.4 16V gaz 1996, tel. kom.
0692-489-339.
FIAT Seicento 0.9 2002 rok, I właściciel, tel.
kom. 0692-489-339.
FIAT CC 900 1995, tel. kom. 0600-970598.
OPEL Astra 1.4 benzyna 1998, tel. kom.
0784-608-210.
Tico benzyna gaz 1998, tel. kom. 0664635-301.
FIAT CC Sporting 1.1 1997, tel. kom. 0784608-210.
RENAULT 21, 1800 zł, wspomaganie,
centralny, alarm, ważne opłaty, stan dobry,
tel. kom. 0608-845-436.
TOYOTA Corolla benzyna gaz 1996/97 rok,
tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Vectra 2.0 1992, 3500 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0664-635-301.
DAEWOO Matiz, 6300zł, czerwony, stan
bdb, tel. kom. 0668-164-367.
SKODA Favorit 1.3 L 1991 rok, 900 zł,
bordo, stan dobry, Sochaczew, tel. kom.
0512-343-462.
PEUGEOT 405 1.4 gaz 1993 rok, 3300zł,
szary metalik, tel. kom. 0668-164-367.
PEUGEOT 106 1.0 gaz 1995 rok, biały, tel.
kom. 0668-164-367.
FORD Escott 1993 rok, gaz, tel. kom.
0667-423-028.
Żuk benzyna 1983 rok, plandeka, tel. kom.
0664-029-832.
DAEWOO Tico 1999 rok, tel. kom. 0500098-817.
IVECO Max 2000 rok, tel. kom. 0660183-354.
PEUGEOT 405 1.4 GLX 1994 rok, granatowy metalik, sprzedam, tel. kom. 0880446-513.
SKODA Pick-up 1.3 1997 rok, ciężarowy,
uniwersalny, tel. (046) 837-87-13, tel. kom.
0608-394-728.
DAEWOO Lanos gaz 2001 rok tel. (046) 83024-68 po 18.00.

VW Passat G60 1.8 b+g 1990 rok, tel. kom.
0661-268-316.
OPEL Astra II combi TDI 1998 rok, srebrny,
tel. kom. 0514-392-418.
FIAT 126p 1996 rok, tel. kom. 0696-561966.
FORD Focus Sedan 1999/2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. (046) 837-11-86, tel. kom.
0606-967-890.
Sprzedam przyczepkę samochodowa własnej
produkcji, tel. kom. 0664-497-762.
BMW 316 1992 rok, wiśniowy, sprowadzony, lekko uszkodzony, elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, ABS, tel. kom.
0606-441-134.
Komplet kół zimowych + kołpaki 195/65/15
(5 otworów), tel. kom. 0502-148-302.
Sprzedam części samochodowe: Astra I,
Tico, Matiz, inne modele, tel. kom. 0604569-679.
OPEL Vectra B 2.0 TDI 1998 rok, sprowadzony, przygotowany do rejestracji, tel. kom.
0604-100-375.
FIAT 126 el 1996 rok, tel. kom. 0604634-097.
SEAT Cordoba 1.8 1994 rok, zielony, gaz, bogate wyposażenie, tel. kom. 0663-182-277.
STAR 1142 1996/97 rok, pilnie sprzedam, tel. kom. 0605-617-841.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1998 rok, full
opcja, tel. kom. 0505-898-319.
PEUGEOT 306 1996 rok, 5600, tel. kom.
0606-473-381.
FORD Mondeo TD 1995, 5600 zł
tel. (042) 710-94-59.
ALFA ROMEO 146 1.4 1997 rok, czarny,
benzyna, skóra, pełna elektryka, tel. kom.
0602-297-519.
Laguna 2000 rok, 17000 zł tel. (042) 71094-59.
RENAULT Scenic 1.9 TDI 2000 rok, 20700
zł, tel. kom. 0692-845-998.
POLONEZ Truck benzyna gaz 1994 rok,
skrzynia aluminiowa, tel. kom. 0693-341578.
SEAT Ibiza 1.4 1987 rok, granat metalik,
sekwencja, alufelgi, centralny zamek, dwie
poduszki, radio, opony zimowe, tel. kom.
0602-587-919.
OPEL Corsa 1.0 2002/2003 rok, gaz,
3-drziowy, tel. kom. 0606-492-773.
FIAT 126p 1991 rok, zielony, stan dobry,
tel. (046) 874-74-48.
Calibra 1992 rok, uszkodzony, tel. kom.
0513-318-710.
TOYOTA Corolla 1.4 2000 rok, benzyna, tel.
kom. 0601-995-431.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, czerwony, gaz,
5-drziowy, tel. kom. 0660-712-795.
SEAT Ibiza 1.6 gaz 2000 rok, salon Polska,
tel. kom. 0698-085-068.
OPEL Astra combi 1.6 Si 1994 rok, tel. kom.
0785-520-870.
FIAT Siena 1.6 1999 rok, czerwony, benzyna,
gaz, tel. (046) 838-07-10 po 18.
FIAT CC 704 V0UMG 1997 rok
tel. (024) 277-96-01.
Golf 1.9 D Ekomatic, tel. kom. 0787-119190.
Golf 1.3 gaz 1990 rok, tel. kom. 0787119-190.
OPEL Vectra 1.8 2000 rok, Astra 1.7 TD,
1996 rok, tel. kom. 0791-139-172.
FIAT Ducato 14 2.5 D 1995 rok, wspomaganie kierownicy,radio, stan dobry, tel. kom.
0607-090-215.
BMW 520 gaz 1990 rok, tanio, tel. kom.
0798-942-948.
VW Polo 1.0 1995 rok, na części, tel. kom.
0507-957-679.
RENAULT Traffic 2.5 D 1997 rok, 16000 zł,
230000 km, 1,5 t ładowności, wspomaganie,
centralny zamek, xenonowe lampy, tel. kom.
0791-339-363.
SKODA Favorit gaz 1992 rok, 1000 zł, tel.
kom. 0503-159-217.
Astra II 1.4 16V, 1999 rok, 5-drzwiowa,
salonowa, 16800 zł sprzedam lub zmienię
na tańszy, tel. kom. 0694-216-417.

CITROEN C15 1.8D 1996 rok, 5000 zł,
200000 km, tel. kom. 0791-339-363.
Astra II 1.6 Combi, 2002 rok, 19900 zł,
faktura VAT, tel. kom. 0603-588-228.
Audi 80 1.9 TD, 1993 rok, tanio, tel.
kom. 0600-803-514.
BMW E36 coupe 1.8 is, benzyna, gaz, pełna
opcja bez klimy, atrakcyjny wygląd, tel. kom.
0661-280-215.
CC 700, 1997 rok, 3200 zł, tel. kom. 0664035-793.
Cinquecento 900, 1993 rok, tel. kom. 0510143-816.
Cinquecento 700, 1994 rok w całości lub na
części, tel. kom. 0516-373-197.
Cinquecento 700, 1996 rok, gaz, niebieski,
tel. kom. 0663-335-057.
CITROEN Xantia 1.6, 1994 rok, gaz, pełna
elektryka, tel. kom. 0781-780-968.
CITROEN Xantia 1.8 16V, 1995 rok, wk,
es, cz, zielony metalik, tel. kom. 0695737-962.
Corsa C 1.2 16V, 2001 rok, 5-drzwiowa,
16900 zł, możliwość rat, zamiany, tel. kom.
0608-108-139.
DAEWOO Espero 1.5, B+G, 1996 rok, elektryczne szyby, lusterka, tel. kom. 044/71049-49 po 17.00.
DAEWOO Lanos 1.4, 2000/2001 rok, po
wypadku, tel. kom. 0602-518-378.
DAEWOO Matiz 0.8, 1999 rok, wspomaganie, centralny zamek, ABS, kolor złoty, cena
7500 zł, tel. kom. 0604-233-371.
DAEWOO Tico, tel. kom. 0500-098-817.
DAIHATSU Charade 1.0, 1993/94 rok, 3000
zł, tel. kom. 0501-701-807.
FIAT Punto 1.1, 1998 rok, 5-drzwiowy, 7900
zł, II właściciel. Tel. 046/835-33-08.
FIAT Punto 1.7TD, 1999 rok, 89 tys. przebiegu, wspomaganie kierownicy, 5 drzwi, srebrny, sprowadzony, tel. kom. 0601-891-388.
FIAT Seicento 1.1, 2003 rok, bordo metalik,
bezwypadkowy, stan idealny, cena 11100
zł w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
0604-706-309.
FIAT Tempra combi, stan bardzo dobry. Tel.
046/815-68-85.
FIAT Uno 0.9, 2000 rok, I właściciel. Tel.
046/815-08-13, 0691-471-332.
FIAT Uno 1,0 Fire 2000 rok, 78000 przebiegu, garażowany, po przeglądzie, radio, tel.
kom. 0600-372-206.
FIAT Uno 1.0 Fire, 1998 rok. Tel. 046/83165-33, 0603-056-344.
FORD Escort 1.3, gaz, 1997 rok, kolor
czerwony, bezwypadkowy, cena 7200 zł. W
rozliczeniu przyjmę Matiz lub Tico, tel. kom.
0604-706-309.
FORD Escort 1.6 16V GHIA, 1995 rok,
czarny met. FORD Focus 1.8 TDCI Combi,
2004 rok, tel. kom. 0790-403-977.
FORD Escort 1.6 16V, 1994 rok, gaz, tanio,
tel. kom. 0604-411-114.
FORD Escort 1.6, 1996 rok,combi, tel. kom.
0602-129-482.
FORD Escort 1.8 TD combi, 1999 rok, klima, 2×airbag, c. zamek, wsp. kier, tel. kom.
0790-403-977.
FORD Escort 1.8D CLX, 1993 rok, tanio, tel.
kom. 0698-651-078.
FORD Escort 16 V, 1993 rok, hatchback,
szyberdach, stan bardzo dobry, tel. kom.
0667-423-028.
FORD Fiesta 1.8D, 1998 rok, tel. kom.
0602-129-482.
FORD Mondeo 1.8 TD, 1995 rok, tel. kom.
0602-129-482.
Golf II, 1992 rok, gaz, tanio, tel. kom. 0510177-138.
Golf III, 1991 rok, benzyna + gaz, stan bardzo dobry, 6500 zł, tel. kom. 0886-724-929,
0603-059-956.
HONDA Civic 1.6, 1992 rok, 5900 zł, I
właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
HYUNDAI Akcent 1.6, 2005 rok, cena 24900
zł, tel. kom. 0508-116-284.
HYUNDAI Elantra 1.6 16V, 1993 rok,
gaz, benzyna, stan bdb, I właściciel,
cena do uzgodnienia, tel. kom. 0696075-827.

KIA Ceres 2.3D, izoterma, 1999 rok, przebieg
60000 km, biały, 14200 zł, możliwa zamiana
(osobowy), tel. kom. 0604-706-309.
MAN 26403BDF, 3-osiowy, na poduszkach,
stan dobry, cena do negocjacji, tel. kom.
0504-168-577.
MAZDA 323F, 2.0 TIDT, 1999 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0504-440-472.
MAZDA 626 TDVI, 1998 rok, rejestracja
2000 rok, 155 tys. km, książka serwisowa,
cena 19400 zł, tel. kom. 0508-192-218.
MERCEDES 190 2.5 D, 1987 rok, sedan,
stan bardzo dobry, cena 5600 zł, tel. kom.
0604-233-371.
MERCEDES 207D, 1979 rok, tel. kom.
0693-844-687.
MERCEDES 207D, tel. kom. 0607-943208.
MERCEDES Sprinter 312, MAX długi,
sprowadzony z Anglii, pełna dokumentacja,
nie zarejestrowany w kraju, przerobiony, tel.
kom. 0504-168-577.
MERCEDES Vito, 1997 rok, 9 osób, super
stan, atrakcyjny, wyposażony 24000 zł, tel.
kom. 0889-200-332.
MITSUBISHI Carisma Diesel, 2000 rok, tel.
kom. 0506-108-519.
MITSUBISHI Space STAR 1.6 2001 rok,
wyposażony, 16600 zł sprzedam lub zamienię, tel. kom. 0501-715-609.
Mondeo 2.0 TC, automat, 2003 rok, 130 KM,
ful opcja, tel. kom. 0606-827-177.
NISSAN Primera 2.0TD, 1997 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0504-440-472.
NISSAN Sunny 1.7 D, 1990 rok, tel. kom.
0506-369-907.
OPEL Astra 1.4, gaz, 1994 rok, sedan, 5600
zł. Tel. 046/834-81-14.
OPEL Astra 1.4, gaz, 1998 rok, zielony
metalik, sedan, bezwypadkowy, tel. kom.
0606-535-457.
OPEL Astra 1.6, 1992 rok, gaz, tel. kom.
0660-712-795.
OPEL Astra 1.6, 1992 rok, tel. kom. 0510143-816.
OPEL Astra 1.7TD, 1996 rok, biały, tel. kom.
0602-728-065.
OPEL Astra I combi, 2001 rok, Corsa 2003
rok, (ciężarowy), możliwość kredytu, tel.
kom. 0507-141-895.
OPEL Astra, 1994 rok, bezwypadkowa, stan
idealny, gaz, bogate wyposażenie, tel. kom.
0607-521-398.
OPEL Corsa 1.2, 1995 rok, stan bardzo dobry,
I właściciel. Tel. 046/833-75-72 po 16.
OPEL Corsa 1.2, 1996 rok, 3 drzwi, cena
5900 zł, tel. kom. 0604-233-371.
OPEL Vectra 1.6, gaz, 1996 rok, bezwypadkowy, zadbana, tel. kom. 0504-221-035.
OPEL Vectra 1.6V16, 1997 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0504-440-472.
OPEL Vectra B 1.8 16V, 1998/99 rok, grafitowy metalik, bogate wyposażenie, cena
14200 zł, możliwa zamiana (tańszy lub lekko
uszkodzony), tel. kom. 0604-706-309.
PEUGEOT 306 combi 1.6 i, 2002 rok, granatowy, cena 14800 zł, propozycja zamiany
(tańszy), tel. kom. 0604-706-309.
PEUGEOT 307 2.0 HDI, 2004 rok,
5-drzwiowy, 30500 zł, sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. kom. 0501-715-609.
PEUGEOT 306 1.6, 1994 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0694-099-278.
PEUGEOT 405 combi, 1996 rok, 2500 zł.,
benzyna, pilne, tel. kom. 0603-059-956.
POLONEZ Caro, 1995 rok, gaz, stan dobry,
tanio, tel. kom. 0603-970-231.
POLONEZ Caro, 1995 rok, I właściciel,
90000 km. Tel. 046/815-84-86, 0661-886825.
RENAULT Clio 1.8, 1996 rok, benzyna, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0503-366-861.
SEAT Ibiza GTI 2.0, 1994 rok, benzyna,
gaz, stan dobry, cena 4000 zł, tel. kom.
0503-366-861.
SEAT Toledo II, 1.9TDI, 2001 rok, tel. kom.
0501-742-540.
SKODA Fabia 1.4 MPI, 2001 rok, 74 000
km, I właściciel, tel. kom. 0662-430-110,
046/815-72-84.

RENAULT Megane Coupe 1.6, 1999 rok,
bogata wersja w skórze, czarny metalik,
SEAT Toledo 1.8, 1994 rok, tel. kom. 0790403-977.
SKODA Fabia, 2002 rok, przebieg 84 000
km, cena 18600 zł, tel. kom. 0697-570-909.
SKODA Felicia, 2000 rok, I właściciel, cena
do uzgodnienia,, tel. kom. 0502-015-826.
SKODA Octavia 1.6 16, 1998 rok, gaz, tel.
kom. 0504-057-366, 046/831-81-22.
STAR 200 sprzedam lub zamienię na Lublin
II, tel. kom. 0507-589-575.
STAR 200, 1986 rok, tel. kom. 0691-158760.
STAR 1142. Tel. 046/831-62-96.
STAR 4211, 1989 rok, plandeka, stan dobry,
tel. kom. 0503-833-809.
TOYOTA Carina E 2.0, 1994 rok, benzyna,
gaz, full opcja, cena 7000 zł, tel. kom. 0503366-861.
TOYOTA Corolla 1.3, 1999 rok, gaz, tel.
kom. 0602-129-482.
VW Golf 1.6, 2001 rok, salonowy 20600 zł,
sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. kom.
0501-715-609.
VW Golf III combi 1.9 TDI, 1997 rok, 14800
zł sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. kom.
0790-250-804.
VW Golf IV 1.9 TDI, 5 drzwi, klima, pełna
elektryka, srebrny, cena 21500 zł, tel. kom.
0509-916-300.
VW Passat 2.0, gaz, 1991 rok, tel. kom.
0602-129-482.
VW Passat combi 1.9 TDI, 1998 rok, ew.
zamienię, tel. kom. 0502-507-768.
VOLVO FH12 420 BDF, 1996 rok, stan
dobry, tel. kom. 0504-168-577.
VOLVO S40, gaz, 62 tys. km, czarna perła,
ful opcja, tel. kom. 0693-477-785.
VW Golf III combi, 1995 rok, świeżo
sprowadzony, stan idealny, tel. kom. 0501032-820.
VW Golf IV D, 1998 rok, 110KM,
5-drzwiowy, cena 22,5 tys. zł, tel. kom.
0604-155-544.
VW Passat combi 1.9TDI, 130KM, uszkodzony przód, tel. kom. 0502-178-680.
VW Transporter T4 1.9TD, 1999 rok,
6-osobowy, po opłatach, tel. kom. 0662124-918.

Zamienię Skodę Favorit na 126p, lub sprzedam, tel. kom. 0607-321-049.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.
Skup aut, stan obojętny, tel. kom.
0510-100-449.
Sprzedam przyczepkę samochodową
235x123x40, nowa, ze stelażem, tel. kom.
0505-928-735 wieczorem.
Kupię lewe, przednie, drzwi do Opla Astry I 5
-drzwiowego, tel. kom. 0607-516-966.
Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: NISSAN, FORD, POLONEZ, FIAT, PEUGEOT, BMW, AUDI,
RENAULT, SKODA, DAIHATSU i inne,
tel. kom. 0507-141-870.
Sprzedam 4 opony zimowe 13/165/70, tel.
kom. 0510-044-610.
Skrzynię od POLONEZA po 1992 roku oraz
od Ład - skup, tel. kom. 0504-199-580.
Sprzedam przyczepkę typu Sam,
tel. (046) 837-92-01.
Przyczepka samochodowa, 2-osiowa, 1,6x3,0
do przewozu ładowarek i koparek, mini, tel.
kom. 0600-428-743.
Sprzedam komplet kół zimowych, rozmiar
175/65 R14 Ceat do PEUGEOTA 206, tel.
kom. 0692-963-077.
Części samochodowe oryginalne, używane,
osobowe. Skierniewice, ul. Czerwona 4a, tel.
kom. 0516-189-517.
Opony zimowe 13’’x155x175’’, koła zimowe
Corsa, k/Rawy Mazowieckiej, tanio, tel. kom.
0608-697-964.

Sprzedam koła zimowe 155/80/13 OPEL,
tel. (042) 719-70-97.
Sprzedam skrzynię biegów, tylny most,
silnik i dużo części do Żuka, tel. kom.
0501-970-790.

Skuter Ankur, 2003 rok, tel. kom. 0606257-032.
Yamaha DT50, stan bdb, tel. (042) 719-2937, tel. kom. 0693-341-429.
Skuter Honda Bali 50, 1997 rok, Piaggio 50,
1998 rok, tel. kom. 0505-261-079.
Sprzedam skuter Quest, 2004 rok, stan bdb,
tel. kom. 0663-457-109 po 20.00.
Skuter Honda Helix 250, 1993 rok, tel. kom.
0660-183-354.
Sprzedam silnik do ETZ 150 i nie tylko części
do MZ i do Simsona, tel. kom. 0695-289-120
po 19.00.
Skuter, 2006 rok, tel. kom. 0513-802-258.

Garaż, Szarych Szeregów, tel. (046) 837-4927 po 17.00.
Garaż blaszany, tel. kom. 0608-064-544.
Garaż na os. Kopernika, Głowno,
30500 zł, tel. kom. 0604-943-696.
Sprzedam lub wynajmę garaż na os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0664-663-622.
Szarych Szeregów, tel. kom. 0606-984-596.
Garaż, os. Bratkowice przy ul. Tuszewskiej,
tel. kom. 0603-878-828.
Sprzedam lub wynajmę garaż, os. Bratkowice, tel. kom. 0601-613-880.

Garaż do wynajęcia, os. Kopernika, Głowno,
tel. kom. 0507-421-393.
Sprzedam miejsce garażowe w bloku ul.
Armii Krajowej 59, Skierniewice, tel. kom.
0660-469-767.

Kupię nieruchomość w centrum Łowicza, tel.
kom. 0509-712-148.
Kupię mieszkanie w Skierniewicach,
centrum, może być do remontu, tel.
kom. 0602-779-602.
M-3 kupię. Tel. 046/833-78-55.

Sprzedam dom 260 mkw. w Zdunach,
tel. (046) 838-76-93.
Uzbrojona działka 66 arów, Marywil, tel.
kom. 0792-128-260.
Sprzedam działkę budowlaną 1850 mkw.
i działkę rolną 4860 mkw., przy trasie
Poznańskiej, całość 80000 zł, tel. kom.
0501-926-633.
Nowe mieszkanie w Łowiczu, ul. Podrzeczna
14, pow. około 100 mkw., tel. kom. 0508174-797.
Działka 2450 mkw., tel. kom. 0505-733-920
po 20.00.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.
Mieszkanie, os. Broniewskiego, tel. kom.
0667-036-938.
Działka budowlana + 1,3 ha, media, asfalt,
zadrzewione, okolice Głowna, tel. (042) 71959-82.
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Działka rolna o powierzchni 1,6 ha w Wiciu,
gm. Kocierzew, tel. (046) 838-45-69.
Działkę 1065 mkw. w Łowiczu usługowomieszkaniową, tel. kom. 0660-528-714.
Dom w Głownie o pow. 90 mkw. + plac, tel.
kom. 0662-016-608.
Głowno- świetny punkt, dom 300/8000,
media, zabudowania gospodarcze, 3,5 ha
na działki budowlane, tel. kom. 0698-871489,0606-601-682.
Działka budowlana 3000mkw., Piaski, tel.
kom. 0667-667-087.
Sprzedam działkę budowlaną w Małszycach,
tel. kom. 0608-455-455 po 17.00.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw., os. Kostka,
do remontu, tel. kom. 0693-136-297.
Czerwony, plastikowy kiosk typu „Ruch”
na os. Bratkowice przy bloku 24, tel. kom.
0606-319-335.
Sprzedam M-4, parter, 213000 zł, Łowicz,
Dąbrowskiego, tel. kom. 0605-068-873.
Działka 1200mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0602-797-678.
Po remoncie 51mkw., c.o., c.w., Łowicz, os.
Kostka, tel. (046) 837-72-54.
Mieszkanie 55 mkw., wraz z działką 6
arów, tel. (042) 717-63-81, tel. kom. 0698528-502.
Działka budowlana, koniec ul. Sowińskiego,
Głowno, tel. kom. 0506-188-515.
Tanio sprzedam mieszkanie na Reymonta,
tel. (046) 837-51-50 wieczorem.
Sprzedam mieszkanie 47 mkw., w Skierniewicach Rawka. Tanio, tel. kom. 0501605-016.
Działkę budowlaną, Zabrzeźnia Głowno, tel.
kom. 0500-206-560.
Sprzedam nowy dom na działce 1600 mkw.
częściowo zalesionej, 12km od Łowicza lub
zamienię na blok i- parter, I piętro, Bratkowice, tel. kom. 0509-330-945 508170592.
Dom 160 mkw., z działką 813 mkw. + budynek gospodarczy 128 mkw. z przeznaczeniem
na działalność. Sochaczew centrum, tel. kom.
0503-141-424.
Z cegły, 48mkw., IV piętro, tel. (046) 83704-05.
M-5 na os. Starzyńskiego, parter, po remoncie, tel. (046) 837-65-48 wieczorem.
Działka rolno-budowlana pow. 1,30 ha
(szer. 30 m), bezpośrednio przy asfaltowej
drodze, media, prąd, Kęszyce, tel. kom.
0664-049-560.
Sprzedam działkę budowlaną, tel. kom. 0500204-642 wieczorem.
Biuro Obrotu Nieruchomościami „Własność-Łowiczanin”. Kupno, sprzedaż,
wynajem mieszkań, domów, działek, lokali
użytkowych. Porady Prawne, tel. kom. 0509548-363, 0791-188-898.
Cegła, 39 mkw., dwa pokoje + kuchnia, os.
Noakowskiego, tel. kom. 0697-650-819.
Budynki mieszkalne, gospodarcze, 1 ha ziemi, Mąkolice, tel. kom. 0698-540-738.
Działka budowlano-rolna 1,6 ha, Czajki, tel.
kom. 0502-778-128.
Sprzedam M-4, 59 mkw., os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0691-753-419.
Sprzedam działkę 4200 mkw., tel. (046) 83833-44.
Mieszkanie w Łowiczu, 32,30 mkw., tel.
kom. 0660-340-035.
Odstąpię wyposażony sklep w Galerii Łowickiej w Łowiczu, tel. kom. 0602-785-055.
Sprzedam działkę 2818 mkw., tel. kom.
0660-424-578.
Sprzedam działkę budowlaną, pow. 2900
mkw., w miejscowości Dębowa Góra, tel.
kom. 0665-220-393.
Bratkowice, 65 mkw., tel. kom. 0603061-819.
Mieszkanie 54 mkw., os. Bratkowice, IV piętro, 3800 zł/mkw, tel. kom. 0502-163-788.
Sprzedam mieszkanie 72 mkw., os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0509-824-479, 0605065-790.
Działka budowlana 456 mkw., Głowno
Zabrzeźnia, Sobieskiego 38, tel. kom.
0508-250-646, -7.
Działka budowlana 26 arów, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0663-690-073.
M-4, 48 mkw., parter, Starzyńskiego,
tel. (046) 837-40-10 po 20.00.
Sprzedam M-4, Łowicz, tel. (046) 83769-65.
Mieszkanie 40 mkw., II piętro, Głowno, tel.
kom. 0608-807-265, 0604-796-127.
Mieszkanie 60,5 mkw., II piętro, os. Bratkowice, Łowicz, tel. kom. 0664-874-763.
Sprzedam dom 100 mkw. na działce 300
mkw., Jackowice, tel. kom. 0696-441-703.
Sprzedam działkę budowlano-rolną o powierzchni 56 arów, Bednary, szerokość 30
m, tel. (046) 835-30-56.
Sprzedam działkę budowlaną, Chyleniec, tel.
kom. 0798-832-702.
Sprzedam działkę rolną 190x26 m, koło
Sochaczewa, prąd, woda, tel. kom. 0507957-679.
Nieruchomość 640 mkw. częściowo zabudowana, ogrodzona, wszystkie media, tel. kom.
0601-070-363, Bolimów.
Działka budowlana 3 km od Rawy Mazowieckiej w kierunku Warszawy, gaz, prąd,
woda, tel. kom. 0607-513-059.

22.11.2007 r.
Działka budowlana, pow. 19 arów we wsi
Wale, tel. kom. 0607-478-155.
Działka budowlana 3000 mkw. k/Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0510-540-530.
Mieszkanie M-3, 41mkw., IV piętro, w Łodzi,
tel. kom. 042/687-50-53.
Sprzedam 3 pokoje, 48 mkw., ul. Zwolińskiego, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0606-672-844.
Ziemia rolna, 2.38 ha, okolica Białej Rawskiej, tel. kom. 0665-070-602.
M-4 w Rawie Mazowieckiej na osiedlu Solidarności, tel. kom. 0695- 088-085.
Działki budowlane w Kurzeszynie, energia,
woda, kanalizacja, tel. kom. 0609-880-035.
Działka budowlana 750 mkw. w Białej
Rawskiej - centrum, tel. kom. 0500-068-540,
0512-150-055.
Ziemia 2ha, Trębaczew, tel. kom. 0500007-831.
Działka budowlano- usługowa o szerokości
17mb, 0.44ha lub 0,22 ha w Matyldowie,
15zł/1mkw, tel. kom. 0503-063-599.
Kawalerka 25 mkw., Mszczonowska, Skierniewice, świeżo po remoncie, tel. kom.
0693-217-635.
3 działki rolno-budowlane o powierzchni
1,46 ha, 3,10 ha, 5,10 ha w Bełchowie, tel.
kom. 0506-793-634, 0663-029-653.
M-3, 48 mkw., Widok, ul. Asnyka, (nowe
okna), tel. kom. 0601-157-863.
Mieszkanie M-4, 66 mkw., Widok. Tel.
046/832-82-80, 0698-032-748, 0608-749771.
Działka budowlana o powierzchni 3900
mkw., w Strzybodze. Tel. 046/831-40-63.
Mieszkanie 48 mkw., Mszczonowska, tel.
kom. 0604-994-592.
Mieszkanie 64 mkw., 3 pokoje z kuchnią.
Zwierzyniec 7 m 18, 96-124 Maków. Tel.
046/862-96-54, 0662-011-139.
Mieszkanie 39 mkw., ul. Mickiewicza, odrębna własność, niskie koszty utrzymania,
tel. kom. 0662-012-922.
42 mkw., Widok, sprzedam lub zamienię na
większe, tel. kom. 0887-760-610.
Mieszkanie, 37 mkw., centrum Skierniewic,
wysoki standard, tel. kom. 0604-214-954.
2,5 ha ziemi, Maków, tel. kom. 0517-226174.
Sprzedam działkę rekreacyjną w okolicy
Białej Rawskiej 0,3 ha, 15 zł za 1 zł mkw,
tel. kom. 0607-275-117.
Pilnie sprzedam mieszkanie, Skierniewice
Rawka, 47 mkw, tel. kom. 0501-605-016.
Sprzedam dom-oficynę 75 mkw., z działką
325 mkw., kupię garaż blaszak, tel. kom.
0792-001-844.
Działka rolna w Białej Rawskiej 1,5 ha, tel.
kom. 0698-614-524.
M-4, 63 mkw. Tel. 046/ 856-33-10, 0506293-014.
Sprzedam działki w Nieborowie, tel. kom.
0601-679-901.
Sprzedam działkę budowlaną w Skierniewicach, ul. Łódzka, tel. kom. 042/651-05-30,
0692-424-741.
Sprzedam dom w Grzymkowicach, tel. kom.
0503-496-641.

Nowe lokale na biura, gabinety, do wynajęcia,
ul. Krakowska, tel. kom. 0692-722-045.
Do wynajęcia lokal na ul. Krakowskiej,
tel. kom. 0512-225-093.
Poszukuję mieszkania M-3, M-4 lub domu (z
wszelkimi wygodami) do wynajęcia w Łowiczu lub okolicach, tel. kom. 0604-125-767.
Do wynajęcia M-4, III piętro, os. Sikorskiego,
Głowno, 500 zł miesięcznie + opłaty, tel.
kom. 0502-213-373.
Poszukuję lokalu 70-100mkw., z ogrzewaniem, w Łowiczu (może być na uboczu,
100-200m od ciągów handlowych, również
piwnice i piętra), czynsz do 2000zł, tel. kom.
0509-406-555.
Wynajmę lokal 80 mkw. lub więcej. Najlepiej na ul. Zduńskiej lub Krakowskiej.
Pilne. Kontakt w dni robocze 10.00-17.00,
tel. (046) 837-62-67.
Do wynajęcia powierzchnia magazynowa
200 mkw., przy trasie A2, tel. kom. 0607168-196.
Do wynajęcia pół domku od lutego 2008,
Głowno, tel. (042) 637-17-28.
Wynajmę lub sprzedam pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, przy ul. Topolowej, tel. kom. 0604-739-461.
Studiującym wynajmę 2-pokojowe mieszkanie w centrum Łodzi, tel. kom. 0501136-896.
Wydzierżawię 4 ha, Ciołek, tel. kom. 0510143-290.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność
usługowo-biurową, tel. kom. 0660230-318.
Lokal 100 mkw. centrum Łowicz, tel. kom.
0502-229-021.
Lokal pod gastronomię 100 mkw. centrum
Łowicz, tel. kom. 0502-229-021.
Do wynajęcia na działalność lokale 30 mkw.,
50 mkw., 80 mkw., Zduny k. Łowicza, tel.
kom. 0606-520-456.

Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy 32 mkw. na targowicy w Łowiczu,
tel. (046) 837-88-12.
Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 35
mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Wolny pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Zakład wulkanizacyjny Łowicz, tel.
kom. 0604-206-136.
Lokal magazynowo-biurowy o powierzchni 340 mkw., tel. kom. 0604206-136.
Wynajmę M-4, Łowicz, tel. (046) 83769-65.
Do wynajęcia 3 lokale o łącznej powierzchni
ok. 50 mkw., ul. Długa, tel. (046) 83783-86.
Do wynajęcia mieszkanie: 3 pokoje, os.
Kostka, tel. kom. 0600-248-791, 0500-165152 po 17.
Szukam do wynajęcia mieszkania w Głownie
i okolicach, tel. kom. 0607-994-595.
Do wynajęcia domek 37 mkw., Łowicz, tel.
kom. 0889-547-478.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Do wynajęcia pokój, bez żadnych opłat, dla
samotnej pani, tel. kom. 0606-678-418.
Do wynajęcia M-3, 48 mkw., umeblowane,
w Głownie, os. Pod Kurantem, tel. kom.
0602-292-202.
Do wynajęcia mieszkanie, Głowno, centrum,
tel. kom. 0505-027-459.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy,
16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Do wynajęcia M-3, os. Bratkowice,
tel. (046) 837-42-44.
Do wynajęcia lokal 130 mkw. lub 250 mkw.,
centrum Łowicza, tel. kom. 0694-252-956.
Poszukuję kawalerki w Łowiczu albo w
starym budownictwie. Niedrogo, tel. kom.
0510-701-057.
Do wynajęcia na działalność 20 mkw., w Łowiczu ul. Zduńska, tel. kom. 0604-096-857.
Głowno, do wynajęcia lokal na aptekę,
gabinety lekarskie lub inne propozycje, tel. kom. 0694-964-903.
Dom w Głownie do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Do wynajęcia dom 80 mkw. z ogródkiem
w Głownie, tel. (042) 719-20-65, tel. kom.
0791-064-538 po 20.00.
Wynajmę lokal 18 mkw., nadający się na
biuro, zakład, sklep, w Łowiczu, tel. kom.
0662-320-000.
Do wynajęcia 2 pokoje, tel. (046) 83711-75.
Do wynajęcia domek, Stryków, tel. (042) 71980-33.
Wydzierżawię budynek gospodarczy o pow.
600 mkw. (podzielony na 5 hal), okolice
Strykowa, tel. kom. 0668-442-474 0660704-607.
Kawalerka do wynajęcia, tel. kom. 0508364-394.
Wynajmę pokój 1 lub 2 osobą lub całe
2-pokojowe mieszkanie w Łodzi, tel. kom.
0791-289-363 0888-087-866.
Wynajmę kwatery pracownicze, tel. kom.
0507-333-144.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 160
mkw., I piętro, centrum Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0606-952-277.
Do wynajęcia plac 950 mkw. + magazyn
50 mkw., centrum Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0606-952-277.
Skierniewice, centrum, nowy lokal ok. 100
mkw., 100% wykończony, tel. kom. 0509916-300.
48 mkw. w Skierniewicach, tel. kom. 0608088-618.
Do wynajęcia dom w Skierniewicach 140
mkw., umeblowany, tel. kom. 0600-511812.
Mieszkanie do wynajęcia 68 mkw., Skierniewice, tel. kom. 0603-688-044.
Do wynajęcia punkt apteczny Makowska,
Skierniewice, Mokrej Lewej 1a, tel. kom.
0502-223-833.
Kwatery pracownicze dobre warunki, okolice Mszczonowa, trasa Grójec, tel. kom.
0600-202-248.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Olchy, topole, brzozy, sosny, różne
kupię, tel. kom. 0606-303-475.
Kupię stare biurko i skórę sarn, tel. kom.
0691-730-180.
Kupię różnego rodzaju monety oraz antyki,
tel. kom. 0887-221-227.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel.
kom. 0516-907-429.
Kupię Sony Ericsson K750i. Sprzedam
K508i, tel. kom. 0668-162-199.
Firma sprzeda regały sklepowe i magazynowe, tel. kom. 0603-993-065.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom. 0664964-367.
Antyczne meble, srebra, porcelanę, militaria,
bibeloty za gotówkę, tel. kom. 0601-336-063.

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

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Kocioł z podajnikiem typu KWKP-25, jeden
sezon używany, nożyce dźwigniowe do blachy, tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
Suknia ślubna dwuczęściowa, biała,
rozm. 34/36, cena do negocjacji, tel.
kom. 0695-551-572, Łowicz.
Suknia ślubna, biała, całkowita, rozm. 36 +
bolerko, tel. kom. 0502-982-594.
Komputery używane, laptopy, notebooki bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań),
tel. kom. 0601-946-286.
Pierze gęsie, tel. kom. 0514-242-188.
Obrazy o tematyce bajkowej. Idealne
na prezent dla dziecka, tel. kom.
0695-551-572.
Komputer z monitorem. Tanio, tel. kom.
0500-204-559.
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 nawozów,
brony aktywne, bierne, talerzówki, pługi
Kverneland, prasy, tel. (023) 662-73-85, tel.
kom. 0509-637-723, 0512-343-361.
Części zamienne do maszyn zachodnich, tel.
kom. 0509-637-723, 0512-343-361.
Sprzedam wózki widlaki, tel. kom.
0692-824-327.
Kredyty, tel. kom. 0500-167-670.
Telewizor Sony 25”, tel. kom. 0600-880267.
Kuchnia węglowa z wężownicą, parnik
elektryczny (nieużywany), tel. kom. 0697693-625.
Perkusja, tel. kom. 0604-318-472.
Tanio overlock Textima szara, tel.
kom. 0606-529-227.
Drzewo opałowe, sezonowane, tel. (046) 83825-37.
Kredens, jesionka, kożuch męski,
tel. (046) 837-68-90.
Bale dębowe, brzozowe, tel. kom. 0508311-047.
Sprzedam topolę, tel. (046) 838-47-35.
Strugarka wyrówniarka, czopiarka, stemple
budowlane, tel. kom. 0508-116-242.
Sprzedam tanio nosidełko samochodowe,
wózek głęboki, huśtawkę stojącą, wykładzinę dywanową (wym. 2,30x4,50 m),
tel. (046) 830-23-79.
Pianino Burgel, tel. (046) 837-81-05, tel.
kom. 0600-180-859.
Akumulator 12V 74AH/680A, gwarancja,
tel. kom. 0509-138-304.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.
Mała elektrownia wiatrowa, kolektor słoneczny na ciepłą wodę, tel. kom. 0510-799-027.
Betoniarka 135 l, 220V - gwarancja, tel. kom.
0692-127-808.
Futro z norek, długie, rozmiar 44, tel. kom.
0692-127-808.
Frezarka pozioma, wiertarkę słupową,
tel. kom. 0601-804-729.
Sprzedam cebulę, tel. kom. 0664-909-913.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, tel. kom.
0600-227-446.
Sprzedam okna używane, drzwi pokojowe
z szybą, dywan i wersalkę, tel. kom. 0668959-073.
Wózek widłowy elektryczny, maszt do
wózka, wys. pakowania 3,5 m, udźwig 2,5 t,
tel. kom. 0508-160-198.
Skrzypce, tel. (046) 837-76-79 po 19.00.
Fotelik samochodowy Ramatti Mars od 0-13
kg. stan bdb, tel. kom. 0693-542-121.
Telefon Sony Ericsson K300i, tel. kom.
0693-542-121.
Telewizor JVC28” - używany stan bdb, tel.
kom. 0693-542-121.
Sprzedam buty Puma, Nike, Reebok, różne
rozmiary, nowe i używane oraz telefon Sony
Ericsson W200i, Nokia 3510i, tel. kom.
0500-043-501.
Sprzedam klej do styropianu siatki, tel. kom.
0506-335-468.
Sprzedam konstrukcję tunelu 7x32 z nawadniaczem, tel. (046) 838-27-13 wieczorem.
Sprzedam meble do sypialni, białe + biurko,
szafka, tel. (046) 837-33-08.
Sprzedam piec węglowy „Pleszew” 18 kW,
nieużywany, tel. kom. 0668-819-023.
Piec węglowy Zębiec 1,8, tel. kom. 0691426-993.
Oddam okna, tel. kom. 0502-323-404.
Sadzonki topoli, tel. kom. 0609-999-428.
Futro z lisa srebrnego, rozm. 39-40,
tel. (046) 838-33-05, tel. kom. 0667-961204.

Materac przeciwodleżynowy na gwarancji,
tel. kom. 0880-037-088.
Sprzedam łowickie ubrania dla chłopca i
dziewczynki do komunii, tel. kom. 0664617-762 po 17.
Sprzedam wózek dziecięcy, tel. kom. 0609552-503.
Komputer przenośny i drukarkę laserową tanio, tel. kom. 0664-703-532.
Chłodnicza witryna przeszklona, regały
sklepowe, waga elektroniczna, kuchenki
mikrofalowe, przepływowe ogrzewacze,
umywalki, tel. kom. 0501-065-384.
Piec akumulacyjny, tel. kom. 0502-768100.
Oddam za wycinkę 0,5 ha sadu śliwowego,
tel. kom. 0602-187-540.
Sprzedam maszyny szwalnicze, stół prasowalniczy stan bdb, tel. (046) 839-63-95.
Waga Elemis TL 615 - nowa, tel. kom.
0505-731-576.
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczowarzywnego, tel. kom. 0505-731-576.
Sprzedam stojaki na odzież + wieszaki, tel.
kom. 0505-731-576.
Pralka wirnikowa Frania - nowa, tel. kom.
0606-214-678.
Grzejniki aluminiowe; kotły c.o. na ekogroszek firmy Elektromet; piecyki gazowe,
elektryczne. 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.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0608-354272.
Pianino Legnica, tel. kom. 0604-078-564.
Sprzedam wirówkę do miodu, tel. kom. 0513044-271 po 16.00.
Budy dla psów, huśtawkę ogrodową, pompę
do szamba., tel. kom. 0502-981-959.
Komputer Athlon XP 1,8GHz, 256 MB
RAM, GeForce 4MX, dysk 60 GB, monitor
Samsung 763, drukarka HP3325, tel. kom.
0697-693-606.
Sprzedam heblarkę, piecyk węglowy, piec
akumulacyjny, tel. (046) 839-63-72.
Sprzedam betoniarkę do remontu, z silnikiem
lub bez, tel. kom. 0698-565-005.
Piec węglowo-miałowy, tel. kom. 0514651-222.
Silnik spalinowy do roweru, tel. kom. 0662089-951.
Kostka brukowa z rozbiórki, różne wzory,
grubość 10 cm, około 300 mkw., tel. kom.
0605-896-130.
Sony Ericsson K-550i, nowy, tel. kom.
0888-742-148.
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.
Szafki metalowe, regały, silniki elektryczne,
siatka ogrodzeniowa, motoreduktory, pompa
wodna, tel. (042) 719-59-36.
Stemple budowlane, tel. kom. 0694-323239.
Sprzedam świerki - atrakcyjna cena (likwidacja plantacji), tel. kom. 0602-372-249.
Spawarkę elektrodową dużą OZAS-PSP 630
A, tel. kom. 0502-748-428.
Stół kuchenny (oryginalny), lodówkozamrażarka, silniki siłowe - nowe, tel. kom.
0503-386-585.
Drzwi pokojowe i łazienkowe, używane,
tel. (046) 839-67-95.
Ange 2U, 9 szt., stan bdb, tel. kom. 0602448-615.
Słupy metalowe na wiatę lub halę, tel. kom.
0605-346-343.
Komputer na gwarancji z monitorem 17”
LCD, tel. kom. 0888-562-457.
Piec węglowy Olsztyn, 1,1kW, tel. kom.
0607-890-145.
Drewno kominkowe - brzoza, tel. kom.
0509-156-858.
Łóżeczko, wózek, leżak, tanio, tel. kom.
0692-748-650.
Sprzedam suknię ślubną, 38-40 rozmiar tanio, tel. kom. 0691-535-185.

Sprzedam kuchnię węglową z wężownicą; używaną lodówkę; tapczan Kubuś,
tel. (046) 839-28-13.
Komputer Duron 900 MAZ + monitor 17” tanio, tel. kom. 0787-202-030.
Chodzik, kojec, rowerek Mobiko, stan
bdb, pralka automatyczna Polar 585 PDG,
tel. (046) 838-49-92.
Beczki po olejach silnikowych 208, 60, 30 l
sprzedam, tel. (042) 719-37-42.
Tanio: heblarkę szer. 600, stoły żeliwne i
frezarkę dolnowrzecionową + frezy, tel. kom.
0663-491-192.
Sprzedam drzewo opałowe i stemple.
Styropian, tel. kom. 0504-181-655.
Producent siatki, słupków i bram garażowych,
możliwy montaż, tel. kom. 0500-371-161.
Terma 100 l, tel. (046) 837-90-16.
Dwa tunele 7,5 x 33 m, cztery tunele 5,5 x
33 m, piec, system nawadniania, tel. kom.
0603-650-224.
Klimatyzacja 2 pomieszczenia, tel. kom.
0603-650-224.
Kanapę prawie nową sprzedam, tel. (042) 71074-87.
CB-radia, sprzedaż, montaż, serwis - tanio,
tel. kom. 0509-963-064.
Tanio piec cukierniczy konfekcyjny, stan bdb, tel. kom.
0508-250-646.
Sprzedam regał pokojowy, pięć elementów,
250 zł, tel. kom. 0507-105-120.
Sprzedam wypoczynek stylowy, tel. kom.
0694-252-956.
Sprzedam grzejniki żeliwne, tel. kom.
0608-684-292.
Sprzedam Cyklop, beczki 1000 l, piec
miałowy i węglowo-miałowy, tel. kom.
0600-820-374.
Pół-automat spawalniczy 630D, tel. kom.
0600-820-374.
Kuchnia gazowa Ada, stan dobry, segment
pokojowy kolor fiolet dł. 3 m, wys. 2,20
m, szafki kuchenne, tel. (042) 719-25-42
po 16.00.
Mateca Mono 4, 4”, 140 igieł,
tel. (046) 837-66-68, tel. kom. 0668692-061.
Nokia 6230i, tel. kom. 0788-471-851.
Nowe wysokiej klasy stoły bilardowe,
tel. kom. 0605-278-868.
Sofa młodzieżowa, tapczanik jednoosobowy,
tel. kom. 0886-440-852.
Wypoczynek w dobrym stanie, tel. kom.
0502-778-128.
Akordeon Weltmeister 80 i 120 basów, tel.
kom. 0605-123-285.
Kuchnia węglowa z wężownicą, tel. kom.
0669-034-022.
Nowy robot kuchenny 18-czynnościowy
Moulinex, tel. kom. 0664-617-764.
Choinki świerkowe, jodłowe, tel. kom.
0604-392-876.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0608354-272.
Segment rystykalny, 6-częściowy, po 90cm,
dowolne ustawienie, okleina dąb, bez szafy,
stolik RTV, kanapa, 2 fotele, 2 pufy, 1200 zł,
tel. kom. 0692-360-336.
Faberlic, kosmetyki tlenowe - sprzedaż, tel.
kom. 0501-454-271.
Sprzedam maszyny stolarskie, tel. kom.
0887-602-881.
Futro karakułowe, futro z nutrii, tapczan, tel.
kom. 0608-410-038.
Agregat prądotwórczy PAD 16 3/400 16 KW,
tel. kom. 0604-106-265.
Wagę 40 t, z dokumentacją, tel. kom. 0504072-526.
Piec węglowy olsztyński, tel. kom. 0694427-769.
Kuchnia węglowa z piekarnikiem, maszyna do szycia przemysłowa - Łucznik,
tel. (046) 837-43-74.
Części do betoniarki, tel. kom. 0603-072751.
Telewizor plazma Grundig 32”, nowy; maszyna do szycia; odkurzacze nowe, tel. kom.
0660-183-354.
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Sprzedam skrzypce 3/4, koncertowe/lutnicze,
tel. kom. 0605-721-125.
Wypoczynek, wersalka, 2 fotele, 2 pufy, rowerek dziecinny, tel. kom. 0600-240-752.
Wózek dziecięcy 3-funkcyjny. Tanio, tel.
kom. 0607-271-719.
Futro długie i krótkie, rozmiar 42-44, tel.
kom. 0509-822-437.
Kuchnia węglowa, stan bdb, tel. kom. 0603835-105.
Akordeony Paolo Soprani i Germany,
tel. (046) 838-21-05, tel. kom. 0691-689830.
Sprzedam piec dwufunkcyjny gazowy do
C.O. typ Torus, tel. (046) 838-21-33.
Sprzedam oświetlenie dyskoteki: światła,
lasery, ultrafiolety, tel. kom. 0501-645-861.
Tanie piece CO, węglowe, miałowe ze sterowaniem elektronicznym, kominki grzewcze
z płaszczem wodnym poleca producent,
Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.
Sprzedaż betoniarek, tel. kom. 0602-249683.
Segment pokojowy, szafę 3-drzwiową,
tel. (042) 719-60-89.
Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, tel.
kom. 0661-756-433.
Sprzedam lodówko-zamrażarkę Polar, 50 m
kabla do siły - nowy, tel. (046) 838-79-79.
Drewno kominkowe, tel. kom. 0886-427375.
Stół drewniany starodawny, bojler elektryczny nieużywany, tel. (046) 874-74-48.

Sprzedam sześć topól na pniu, średnica ok.
80 cm, tel. kom. 0660-711-908.
Tanio sprzedam sanie konne, tel. kom.
0602-728-686.
Strój łowicki wyszywany paciorkami, tel.
kom. 0698-268-404 wieczorem.
Strój łowicki, tel. (024) 277-92-53.
Świerk od 1 m do 3 m. Tel. 046/831-74-21.
Choinki świerkowe w okolicach Mszczonowa, tel. kom. 0665-706-304, (046) 85728-42.
Drut 10-tka, kanapa, fotele, ława, stół, regał,
drzwi, butla gazowa. Tel.(046) 854-12-06.
Ladę chłodniczą, okazyjnie, tel. kom. 0601070-363.
Sprzedam regały sklepowe z ladą przeszkoloną, spożywka, chemia itp, tel. kom.
0662-124-945.
Drzwi antywłamaniowe klasy B od 399 zł,
Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 7. Tel.
046/814-51-21.
Truck 1.6 gaz, 1996 rok, owczarki niemieckie, 9-tygodniowe, prosiaki, tel. kom.
0697-025-388.
Tanio, wózek dziecięcy, mało używany, nowy
rowerek, okolice Rawy Mazowieckiej, tel.
044/712-26-64
Ogrodzenia betonowe, siatka, bramy, słupki
do siatki i sadu, tel. kom. 0515-235-962.
Słupki betonowe ogrodzeniowe i sadownicze,
tel. kom. 0781-032-246
Stemple budowlane, dł. 2,60 m, 200 szt.,
okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
044/712-26-64.

Kontenery na plan budowlany, tel. kom.
0604-409-120.
Wełniak łowicki, tel. kom. 0500-492-405.
Drewno kominkowe opałowe od 80 zł. m,
tel. kom. 0669-366-178.

Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny,
praca całoroczna, tel. kom. 0517802-505.
Nowo otwarty zakład w Głownie zatrudni
szwaczki, dzianina, tel. kom. 0503-014494.
Szwaczki zatrudnię, Głowno,
tel. (042) 672-76-24, tel. kom.
0692-406-127.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki, krojczego pracowników wykańczalni, Mode Star,
Łowicz - 0601-635-056, Faktor - 0606-958480, Fabia - 0665-202-100.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca
całoroczna, rejestracja, tel. kom.
0603-107-489.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 0781-315399.
Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja,
Głowno, tel. kom. 0602-457-089.
Zatrudnię kierowcę kat. C i C+E, tel. kom.
0661-937-383.

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem
kat. C+E, transport krajowy i międzynarodowy, tel. kom. 0502-605-719.
Tynkarzy, glazurników - zatrudnię do Niemiec. Tel. (0049)1784744952.
Zatrudnię fryzjerkę lub fryzjera z
doświadczeniem, tel. kom. 0511010-676.
Zajazd Szymanowice, tel. kom. 0601439-657.
Restauracja w Domaniewicach zatrudni do prac pomocniczych oraz
wulkanizatora z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0607-930-234.
Firma zatrudni do prac remontowo-wykończeniowych fachowców (glazurnik, malarz,
szpachlarz). Praca na terenie Warszawy,
zapewniamy dojazd z Łowicza, tel. kom.
0603-858-642.
Zakład stolarski zatrudni stolarzy.
Wysokie zarobki, tel. kom. 0668184-728.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 0600-950-755,
0602-695-437.
Zatrudnię hydraulika + pomocnika, tel.
kom. 0691-991-000.
Osobę do rozwożenia pizzy (bez samochodu), tel. kom. 0602-797-678.
Mechanika i elektromechanika samochodowego zatrudnię, tel. (042) 71929-37.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, tel. kom.
0606-240-378.

Zatrudnię szwaczki całorocznie -tkanina., tel. kom. 0509-571-801.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E
w transporcie międzynarodowym, stałe trasy
Polska-Rumunia, zarobki od 4000 zł, tel.
kom. 0502-349-083, 0501-373-073.
Zatrudnię bukieciarkę-florystę, tel.
kom. 0501-788-159.
Zatrudnię do dociepleń, glazury z okolic
Kiernozi, Sannik, Gąbina, tel. kom. 0506335-468.
Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii,
tel. kom. 0660-733-348.
Przyjmę na autolap w Łowiczu, tel. kom.
0668-008-211.
Firma zatrudni emerytowanych policjantów,
tel. kom. 0604-503-294.
Fryzjerka poszukuje kosmetyczki do
współpracy, tel. kom. 0603-372-058,
Łowicz.
Zatrudnię pracownika na stację paliw do obsługi zbiornika LPG i myjni samochodowej,
tel. kom. 0888-072-875 0609-665-023.
Pomoc do kuchni, tel. kom. 0691-019-153.
Zatrudnię ekspedientkę i stażystkę w
sklepie obuwniczym w Intermarche,
Łowicz. Dobre wynagrodzenie. CV:
podbud@wp.pl
Zatrudnię pracownika do prac różnych,
wymagane uprawnienia kat. B, tel. kom.
0603-653-020.
Zatrudnię na wykańczalnię skarpet w Łowiczu panią z grupą inwalidzką, tel. (046) 83711-63.

Zatrudnię kierowcę kat. C z uprawnieniami,
tel. kom. 0601-360-267.
Kierowca kat. C + E w ruchu krajowym, tel.
kom. 0503-135-456.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożywczym w Łowiczu, na cały etat lub uczącą się
na 1/2 etatu, tel. kom. 0702-110-726.
Zatrudnię hydraulika-spawacza, tel.
kom. 0604-603-988, 0606-256-941.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym
z zakwaterowaniem, wyżywieniem + wynagrodzenie, warunki bardzo dobre, tel. kom.
0888-083-134.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, po kraju,
scania + naczepa chłodnia, tel. kom.
0608-067-847.
Zatrudnię kierowcę do pizzerii, tel. (046) 83796-06, tel. kom. 0691-019-153.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom. 0604603-988, 0606-256-941.
Przyjmę szwaczki do szycia na autolapie, tel.
kom. 0500-301-829.
Avon - teraz wyższe upusty oraz 9 kosmetyków w prezencie. Zarabiaj i kupuj dla
siebie taniej, tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.
Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie
hydraulika, tel. kom. 0604-603-988,
0606-256-941.
Dodatkowa - sprzedaż perfum - super zapachy - super zarobki, tel. (046) 838-60-60, tel.
kom. 0663-766-602.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym,
tel. kom. 0512-088-422.
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Zatrudnię osobę uczącą się do sklepu z prasą,
tel. kom. 0607-517-065.
Zatrudnię pracowników CV: rekrutacjaAFI@wp.pl
Zatrudnię sprzedawcę - pomoc domowa, tel.
kom. 0691-991-000.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, monterów oraz pracowników do przyuczenia z okolic Łowicza, tel. kom.
0504-065-376.
Zatrudnię kierowcę kat. C, kursy transportowe po Europie. Pilnie, tel. kom. 0604-566942 (18.00-22.00).
Przyjmę do zbioru kapusty, tel. kom.
0609-165-855.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, Głowno,
okolice, możliwość dowozu, tel. kom. 0604500-826 0602-241-861.
Ruck Zuck zatrudni montażystów
paneli podłogowych i drzwi, tel. kom.
0668-422-789.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Zatrudnię elektryka, do montażu płyt
g/k i układania glazury, terakoty, tel.
kom. 0509-299-676.
Firma zatrudni dozorcę oraz kierowcę kat.
C+E, tel. (046) 837-69-81.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Łowiczu, tel. kom.
0607-090-260.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w sklepie
odzieżowym Frog w Łowiczu, Zainteresowane osoby proszone są o składanie CV w
sklepie Frog w Polo-market ul. Koński Targ
9 lub na macieklustyk@wp.pl
Serwis samochodowy zatrudni
lakiernika, pomocnika lakiernika,
pomocnika blacharza, mechanika.
Atrakcyjne warunki płacowe, tel. kom.
0509-690-282.
Zatrudnię młodą osobę (szkoła średnia lub
studentka) do pracy w soboty w sklepie
odzieżowym Frog, zainteresowane osoby
proszone są o składanie CV w sklepie Frog
lub na macieklustyk@wp.pl, tel. kom.
0788-909-090.
Firma „Bratex” Łowicz zatrudni
doświadczonych dziewiarzy oraz
przyuczy do zawodu, tel. kom. 0668479-265.
Firma Bratex w Łowiczu ul. Warszawska 47, przyjmie osobę do prowadzenia biura ze znajomością obsługi
komputera, tel. kom. 0668-695-545.
Zatrudnię do odśnieżania rencistę, emeryta,
tel. (085) 676-34-11, tel. kom. 0501-142654.
Faberlic - sprzedaż, tel. kom. 0501-454271.
Sklep Biedronka w Głownie poszukuje kandydatów na stanowisko kasjera,
3/4 etatu, płaca 1050 zł w okresie próbnym, tel. kom. 0600-444-677.
Zatrudnię barmankę, Łowicz, tel. kom.
0609-999-685.
Firma Plus-Trans zatrudni młodą
osobę do pracy w biurze, wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat.
B, tel. (046) 839-14-31.
Zatrudnię kierowców kat. C, magazynierów,
handlowców, tel. (046) 838-44-68.
Kierowcę i kobietę do rozwożenia
ciast w cukierni Głowno Osiny, tel.
kom. 0602-815-186.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, tel. kom.
0605-721-125.
Przychodnia zatrudni technika-radiologa, tel.
kom. 0505-099-355.
Zatrudnię do kwiaciarni, tel. kom. 0600741-134.
Zatrudnię kierowcę w ruchu krajowym C+E,
chłodnia, załadunki „Lidl” Stryków, tel. kom.
0507-144-595.
Firma zatrudni mężczyznę do barwienia skarpet i prac magazynowych z prawem jazdy kat.
B, tel. kom. 0603-709-330.
Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwożenia
pizzy, tel. kom. 0510-250-687.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0604-094-751.
Zatrudnię kelnerkę, pizzermana, z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0501-539-675.
Apteka zatrudni technika farmacji na
staż (mężczyzna) w Łowiczu, tel. kom.
0509-667-063.
Zatrudnię do roznoszenia ulotek, tel. kom.
0696-488-486, 0696-488-487.
Zatrudnię kierowców kat. C+E, kraj lub zagranica, Jaktorów, tel. kom. 0695-430-476.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, dobre zarobki, tel. kom.
0504-168-577.
Zatrudnię sprzedawcę owoców na rynku
hurtowym, do 40 lat, z zakwaterowaniem,
tel. kom. 0504-168-577.
Przychodnia w Łowiczu zatrudni technika
radiologa, tel. kom. 0505-099-355.
Zatrudnię szwaczki (stała praca). Tel.
046/831-33-61 po 18.00.
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Zatrudnię pracowników budowlanychwykończenia wnętrz, tel. kom. 0604-136932.
Zarabiaj, kupuj taniej w Oriflame, start 1 zł,
tel. kom. 0502-153-323, 046/839-62-11.
Zatrudnię w Rawie Mazowieckiej
osobę studiującą zaocznie, tel. kom.
0509-620-300.
Zatrudnię pracownika w Agencji Reklamowej, tel. kom. 0504-459-031.
Zlecę przeszycia odzieży lekkiej - stała
współpraca, tel. kom. 0507-177-873.
Poszukujemy osób uczących się na umowę zlecenie w hipermarkecie na terenie
Skierniewic: wykładanie towaru stawka od
5,50-6,00/h, praca na kasie od 7,00/h. Informacje: 0508-040-382 pon.-pt. 9-17 Konrad
Błaszczyk WORK SERVICE S.A.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, monterów k/g, również do przyuczenia,
tel. kom. 0781-022-798.
Szwaczki, wysokie zarobki, całoroczne
oporowe szycie, rejestracja, pełny etat, tel.
kom. 0501-624-411.
Zatrudnię osobę do robienia pizzy z doświadczeniem, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0508-116-284.
Zatrudnię fryzjerkę, dobre warunki, tel. kom.
0509-822-413.
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki,
dobre warunki, tel. kom. 0505-722973.
Zatrudnię monterów płyt k/g, tel. kom.
0608-350-462.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. kom. 0 46/83398-28 w. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię murarzy, trakcyjne wynagrodzenie,
Pruszków, zapewniamy dojazd, tel. kom.
0503-174-857.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, tel. kom. 0602779-602.
Ekspedientkę na dobrych warunkach do sklepów spożywczych w Puszczy Mariańskiej
oraz w Wiskitkach, tel. kom. 0601-076-657.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0505-053560.
Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę tynkarzy, tel. kom. 0602-779-602.
Szybko nauczę nowego zawodu - stylistka
paznokci, tel. kom. 0603-808-300.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju, tel. kom.
046/833-98-28 wew. 18.
Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów, tel. kom. 0602-528-235.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych, tel. kom. 046/833-98-28
wew. 11.

Biuro rachunkowe Łowicz. Odbiera dokumenty, tel. (046) 837-38-17, tel. kom.
0604-973-140.
Podejmę pracę jako tłumacz, biuro lub osoba
towarzysząca (biegła znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie), tel. kom.
0500-204-555.
Szukam pracy: 26 lat, kat. B, C, Głowno,
Stryków, tel. kom. 0508-311-047.
Podejmę pracę chałupniczą, oprócz szycia,
tel. (046) 830-39-76.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.
Przyjmę chałupnictwo, tel. (046) 83874-40.
Posiadam prawo jazdy kat. BCE, poszukuję
pracy od zaraz, tel. kom. 0667-246-283.
Przyjmę każdą pracę chałupniczą, oprócz
szycia, tel. kom. 0697-689-833.
Przyjmę chałupnictwo na overlock, tel. kom.
0602-523-396.
Chałupnictwo, tel. kom. 0886-409-730.
Podejmę dodatkową pracę, posiadam prawo
jazdy kat. B, C, C+E, doświadczenie jako
kierowca, tel. kom. 0791-888-255.
Młody, dyspozycyjny. Prawo jazdy kat.
B. Uprawnienia na wózki widłowe. Wykształcenie wyższe - szuka pracy, tel. kom.
0602-435-412.
Kierowca kat. B,C,E, 1/2 lub 3/4 etatu, tel.
kom. 0691-972-304.
Podejmę prace: gładzie, płyty k/g, malowanie, podłogi panelowe, tapety, tel. kom.
0603-402-467.
Poszukuję pracy na Forda Transita, tel. kom.
0886-825-610.
Młoda dziewczyna, wykształcenie średnie,
podejmie pracę na terenie Rawy Mazowieckiej, prawo jazdy kat. B, tel. kom.
0663-345-192.
Poprowadzę dom, opiekę nad dzieckiem,
sprzątanie w Rawie Mazowieckiej, tel. kom.
0502-837-671.
Szukam pracy dorywczej, prawo jazdy
kat. B, C, wózki widłowe, 38 lat, tel. kom.
0607-318-187.
III grupa, średnie, prawo jazdy kat. B, może
być jako dozorca, tel. kom. 0662-141-349.

Emeryt przyjmie pracę, prawo jazdy kat. B,
samochód osobowy, dyspozycyjność, tel.
kom. 0695-740-401.
Kucharka przyjmie wesela i inne imprezy,
również pieczenie ciast, tel. kom. 0516220-383.

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. 0502616-468, 046/832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. kom. 0512-115-030.

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.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312048.
Fotografowanie, śluby, imprezy okolicznościowe, studniówki, tel. kom. 0606630-448.
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.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie,
tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606302-466.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio +
zdjęcia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00, tel.
kom. 0602-633-407.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny, komunie, studniówki, montaż cyfrowy,
tel. kom. 0500-397-604.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
bankiety, Tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.republika.pl
Wideo-HDV, tel. kom. 0696-011-351.
Cyfrowe Studio Foto - Wideo: nagrywanie
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne,
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener,
wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu;
stacjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD,
CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie: Biała
Rawska, ul. Mickiewicza 12h. Tel. 046/81583-98, 0604-588-132.
Foto-Video „Clip” wideofilmowanie, fotografowanie, wesela, studniówki itp. Cyfrowo
i profesjonalnie, tel. kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne i plenerowe. Tel. 046/814-23-06, 0607-911-311.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z,
wycena gratis, faktury VAT, tel. (046) 830-2465 po 20.00, tel. kom. 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, tel. kom. 0502-370226.
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. 0600-265-234.
Wykonujemy usługi minikoparką i koparką
łańcuchową, tel. kom. 0604-238-322.

Docieplenia, remonty, płytki, okna - faktury,
tel. kom. 0506-335-466.
Układanie kostki betonowej, granitowej. Budowa ogrodzeń betonowych, tel. (046) 83757-28, tel. kom. 0604-208-087.
Blachy, papy, okna dachowe, konstrukcje stalowe, płyty warstwowe,
DACH-STYL Głowno ul. Piątkowska
1, tel. (042) 710-74-90, tel. kom. 0512250-466.
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.
Cyklinowanie; montaż parkietu, schodów;
możliwość kupna towaru. Faktury VAT,
tel. (046) 830-22-54, tel. kom. 0502-321194.
Remonty kompleksowe, tel. kom. 0608-810953 0602-513-558.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel. kom. 0692-789-266.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa, tel. kom. 0698-778-366, 0692619-692.
Usługi ślusarsko -spawalnicze, bramy,
przęsła, ogrodzenia, kraty, balustrady, drzwi
stalowe. Głowno, tel. (042) 719-19-58 po
18.00, tel. kom. 0512-095-869.
Panele podłogowe, ścienne, gipsowanie, malowanie. Solidnie, tel. kom. 0696-381-880.
Usługi koparkoładowarką,
tel. kom. 0888-095-793.
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.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, tel. kom. 0604-413-669.
Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe,
panele podłogowe, tel. kom. 0609-659-365.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Układanie glazury, terakoty. Modernizacje
łazienek. Profesjonalnie, tel. kom. 0602648-497.
Sprzedaż i układanie betonowej kostki
brukowej. „Budomix” Łowicz, ul.
Armii Krajowej 45 c,d, tel. (046) 83749-54 (-55).
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane, poddasza, panele podłogowe, glazura
i terakota, tel. kom. 0505-024-964.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki, tel.
kom. 0697-892-966.
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, panele podłogowe,
płyta karton/gips, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 0668-462-197.
Wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0663153-540.
Usługi remontowe. Glazura, terakota, panele,
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, gładź, malowanie,
szafy, pawlacze. Wymiana okien i drzwi,
tel. (046) 837-73-99, tel. kom. 0605-562651.
Tynki solidnie. Wolne terminy, tel. kom.
0516-575-976.
Adaptacja poddaszy, zabudowy z płyt
gipsowych, glazura, panele, malowanie, tel. kom. 0600-225-256.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668-026851.
Sufity podwieszane, malowanie, gładź
gipsowa, ścianki działowe, panele, tel. kom.
0513-823-750.
Ocieplanie poddaszy. Montaż ścianek,
sufitów. Gipsowanie, malowanie wnętrz.
Układanie płytek, paneli. Inne, tel. kom.
0886-700-243.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel.
kom. 0664-712-854.
Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, tel. kom. 0602-383118.
Ogrodzenia kute z profila, klinkier, bramy
przesuwane i skrzydłowe, balustrady. Od
podstaw. Konkurencyjne ceny, tel. kom.
0787-240-507.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0668-205-178.
Wykończeniowe: adaptacja poddaszy,
płyty k/g, panele, malowanie, tel. kom.
0607-734-062.
Glazura, terakota, panele, gipsy, malowanie, adaptacja poddaszy. Solidnie,
tanio, tel. kom. 0661-786-469.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy,
posadzki, tynki, ogrodzenia, tel. kom. 0600917-292, 0507-431-463.
Usługi stolarskie, wyrób i montaż schodów,
tel. kom. 0663-766-557.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe, zabudowa poddaszy, karton/gips, tel.
kom. 0602-717-207.
Docieplenia, karton - gipsy, gładzie, malowanie, posadzki, panele, tel. kom. 0607809-223.
Adaptacja poddaszy, panele ścienne, podłogowe, malowanie, montaż drzwi, okien,
gładź, płyty k/g, tel. kom. 0697-638-898.
Remonty mieszkań, docieplanie poddaszy,
malowanie, panele, terakota, tel. kom.
0605-233-844.
Docieplanie budynków - profesjonalnie.
Dostawa, montaż. Elbo s.c., tel. kom. 0502228-972 0604-645-981.
Docieplanie poddaszy, ścianki gipsowe,
gładzie, sufity podwieszane - profesjonalnie.
Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972 0604645-981.
Gipsy, malowanie, poddasza, inne, tel. kom.
0887-438-119.
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.

Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Kominy - montaż wkładów kominowych
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny montaż, tel. kom. 0608-101-676.
Profesjonalne układanie glazury i terakoty,
tel. (046) 837-62-69, tel. kom. 0664-767412.
Wykańczanie wnętrz, malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, glazura,
terakota itp., tel. kom. 0500-333-662.
Malowanie, wstawianie drzwi, panele,
hydraulika. Brzeziny, Stryków, Głowno, tel.
kom. 0515-466-326.
Dachy - naprawy, konserwacja i odśnieżanie,
tel. (046) 839-18-37, tel. kom. 0609-227348.
Gładzie, malowanie, montaż płyt
K/G, atrakcyjne ceny, tel. kom. 0691734-544.
Usługi od podstaw: budowa domów, budynki gospodarcze, ogrodzenia z klinkieru.
Układanie glazury, terakoty, tel. kom.
0662-329-418.
Blacharstwo, dekarstwo, blachodachówka,
papa termozgrzewalna, gonty, podbitki,
wymiana rynien, Głowno, tel. kom. 0502997-674.
Wykończenia wnętrz, adaptacja poddaszy i
docieplenia budynków, tel. kom. 0602-496235, 0506-086-974.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe wykonam, tel. kom. 0516-153-870.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel. kom.
0602-736-692, 0512-342-751.
Glazura, panele, gipsy, malowanie,
montaż drzwi, okien - duże doświadczenie, tel. kom. 0601-147-609.
Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. kom.
0505-140-155, 0663-602-014.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, tel. kom. 0693-138-503.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Malowanie, gipsowanie, panele ścienne,
podłogowe, zabudowa, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, płyta g/k, glazura, terakota. Solidnie, tanio, tel. kom. 0505-184-846.
Malowanie, gipsowanie, montaż
płyt g/k, poddasza, panele, tel. kom.
0516-431-090.
Usługi remontowo-budowlane od A do Z, tel.
kom. 0667-941-359.
Adaptacja poddaszy, płyty k/g, glazura,
terakota, gładzie, malowanie, tel. kom.
0517-737-627.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych,
faktury Vat, parapety, wykonam obróbki
firmie lub osobie prywatnej, tel. kom. 0691922-227.
Usługi remontowo-wykończeniowe: docieplanie, gładzie gipsowe, malowanie, glazuraterakota, panele, sufity podwieszane, itp, tel.
kom. 0601-069-555.
Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. kom.
0604-136-932, 046/832-73-78.
Glazura, terakota, gładź gipsowa, płyty k/g,
panele, tel. kom. 0607-037-281.
Usługi remontowe, wykończenie wnętrz i
poddaszy itp, tel. kom. 0516-269-515.
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Kompleksowe remonty domów i mieszkań,
tel. kom. 0660-729-518.
Wymiana okien i drzwi PCV, aluminium,
drewno, tel. kom. 0660-729-518.
Usługi wykończeniowe, tel. kom. 0603624-879.
Wykończenia wnętrz, remonty, tel. kom.
0661-882-869.
Tynki gipsowe, gładź, docieplenia poddaszy,
tel. kom. 0695-616-371.
Malowanie kompleksowo, natryskowe techniki dekorowania wnętrz, panele, wykładziny
podłogowe, tel. kom. 0607-420-412.
Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0510-251734.
Remonty, docieplenia, usługi, ogólnobudowlane, tel. kom. 0502-728-867.
Dachy i podbitki. Wolne terminy, tel. kom.
0607-610-786.
Instalacje centralnego odkurzania, glazurnictwo, płyty k/g, malowanie i inne, tel. kom.
0660-401-079.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele. Tel. 046/832-73-78, 0604136-932.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. kom. 0661-251-301.
Usługi wykończeniowe wszystkie kompleksowo, indywidualnie, tel. kom. 0692098-143.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki,
gładzie, tel. kom. 0788-846-248.
Ocieplenia poddaszy, tel. kom. 0506-123597.
Firma Rembud wykonuje: docieplenie, sufity
podwieszane, gładzie gipsowe, malowanie,
glazura-terakota, tel. kom. 0600-393-725.
Posadzki Mixokretem, tel. kom. 0691689-925.
Usługi wykończeniowe i hydrauliczne, tel.
kom. 0603-624-879, 0787-351-924.
Układanie kostki granitowej i brukowej, tel.
kom. 0514-127-388.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne
zacieranie, tel. kom. 0668-327-588.
Docieplenia stropów w blokach granulatem
wełny mineralnej lub granulatem styropianu,
cena za usługę: 12 zł za mkw., tel. kom. 0664966-270 wieczorem.
Usługi budowlane i remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602779-602.
Docieplenia granulatem styropianu domów,
sufitów podwieszanych, podłóg, cena za
kondygnację od 600 zł, tel. kom. 044/71427-94.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne
zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.
Montaż paneli podłogowych, szybko
i tanio. Tel. 046/833-33-12, 046/83007-21.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom. 0601306-566.
C.O. i wod.-can. z gwarancją. Łowicz, ul.
Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29, tel. kom.
0506-064-122.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel. kom.
0504-877-307 0508-862-015.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT, tel. kom. 0601-303-858.
Hydrauliczne instalacje, kotły ekogroszek,
kominki z płaszczem wodnym, odkurzacze
centralne. Montaż, doradztwo, wyceny.
Głowno, tel. kom. 0602-882-617.
Ślusarz na telefon. Warsztat na samochodzie
oferuje dorabianie kluczy u klienta i przy
kliencie, naprawa, montaż zamków, usługi
powłamaniowe. Dla osób prywatnych, firm
i instytucji. Gwarancja. 100% poprawności
wykonania, tel. kom. 0606-319-335.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, wideodomofony. Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru
wizyjnego (monitoring), tel. kom. 0601207-689.
Usługi hydrauliczne pełen zakres, projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kotłownie na
eko - groszek, tel. (046) 838-74-83, tel. kom.
0508-132-321.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Instalacje elektryczne, tel. kom. 0692497-953.
Instalacje elektryczne w budynku, domofony,
RTV/SAT, LAN, tel. kom. 0604-411-878.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe, tel.
kom. 0601-207-689.
Anteny satelitarne, sprzedaż, montaż - tanio,
tel. kom. 0509-963-064.

CB-radia, sprzedaż, montaż, serwis - tanio,
tel. kom. 0509-963-064.
Hydraulik, wod.-kan., co, tel. kom.
0783-697-756.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty,
tel. kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - RENAULT Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy, tel. kom. 0604891-092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Komputery - tanie usługi, tel. kom.
0696-803-050.
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3,
FVAT na życzenie, tel. kom. 0601-297-794.
Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18 miejsc,
tel. (046) 838-70-32, tel. kom. 0602-681541.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Zespół, wystawne wesela, prestiżowe
imprezy, gitary, saksofon, klawisze,
akordeon, perkusja, oświetlenie, tel.
kom. 0608-433-199.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693543-604 0698-068-388.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal
Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) 83744-25.
Siatki, słupki, bramy, ogrodzenia kutopodobne, stawidła - montaż, tel. kom. 0500371-161.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka
meblowa, samochodowa, Głowno i okolice,
tel. (042) 719-15-31, tel. kom. 0887-797225.
Wesela, obsługa napoi i alkoholi, tel. kom.
0887-797-225.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w skórze. Łowicz,
Bolimowska 22, środy godz. 11-17.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.
Dekoracja sal weselnych itp., tel. kom. 0784487-536, 0693-776-474.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne
i inne. Solidnie, tel. kom. 0695-551572, Łowicz.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.
Biuro rachunkowe Łowicz. Odbiera dokumenty, tel. (046) 837-38-17, tel. kom.
0604-973-140.
Zespół: wesela, bale, zabawy. Tanio i
solidnie, tel. kom. 0507-792-106.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Usługi informatyczne, tel. kom. 0791384-320.
Zespół - wesela, tel. kom. 0606-632-267.
Obrazy o tematyce bajkowej. Idealne
na prezent dla dzieci, tel. kom. 0695551-572, Łowicz.
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.
Zespół muzyczny - bale, wesela, wolny
sylwester, tel. kom. 0665-243-225.
DJ na wesela, tel. kom. 0697-574-161 www.
djbizzy.110mb.com.
Limuzyna Lincoln, tel. kom. 0605-305-579.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0501-782-520.
Zespół na wesela, tel. (024) 285-41-08, tel.
kom. 0693-754-349.
Zespół, tel. kom. 0604-318-472.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.
Szybki kredyt, tel. kom. 0500-167-670.
Zespół, tel. kom. 0606-908-346.
Dekoracje sylwestrowe, karnawałowe, tel.
kom. 0784-487-536.
Audi A8 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Śluby BMW3, VOLVO XC90. Tanio, tel.
kom. 0508-909-732.
Przeróbki odzieży, przeszycia, wszywania
suwaków, tel. kom. 0606-233-816.
Wycinka drzew, tel. kom. 0606-303475.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Wynajmę miejsce pod reklamę w bardzo
dobrym punkcie, tel. (046) 830-32-63.

Zawiozę do ślubu - biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0500-725-683.
Naprawa i remont mebli stylowych i nowoczesnych, dowóz gratis, tel. kom. 0691044-202.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Piotrex Transs usługi transportowe samochodem dostawczym Citroen Jumper max do 3,5
t. Możliwość wystawienia faktury VAT, tel.
kom. 0506-097-827.
Wypożyczalnia - dostawcze, osobowe,
lawety, auto - laweta, przyczepki, całodobowo, tel. (046) 874-36-19, tel. kom.
0695-912-416.
Transport 2 t, 4 m - towary, przeprowadzki.
Tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Ogrodzenia, bramy metalowe, konstrukcje
stalowe. Solidnie i niedrogo, tel. kom. 0693278-969, 0509-112-148.
Zespół muzyczny, bale, wesela, tel. kom.
0502-473-091.
Zespół muzyczny „Ellen” - bale, wesela, ceny konkurencyjne, solidnie, tel.
kom. 0604-539-560.
Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio,
tel. kom. 0500-371-161.
Biuro Rachunkowe - szybko i solidnie,
pełna obsługa, dojeżdżamy do klienta,
tel. kom. 0602-136-940.
„Scart” serwis RTV, naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego. Gwarancje. Łowicz, ul.
Łódzka 47, tel. (046) 837-06-02, tel. kom.
0604-774-760.
Doradztwo kredytowe i finansowe - fachowa obsługa firm i osób fizycznych
również z dojazdem do klienta, tel.
kom. 0512-694-717.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 0609-722-809 8.00-17.00.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0501-295-953.
Zespół „Avers”, tel. kom. 0501-149093.
Śpiewam Ave Maryja na ślubach, oprawa
muzyczna ślubów, tel. kom. 0784-025-147.
Kucharka - sylwester, wesela, komunie, itp, tel. kom. 0880-009-305.

Kawaler 38 lat pozna pannę, szczupłą do 38
lat. Stały związek, tel. kom. 0784-637-454.
Ja: Miła aparycja po 50, bez zobowiązań,
Ty: wiek zbliżony, na poziomie, odpowiedzialny, stateczny, bez nałogów, tel. kom.
0661-524-853.
Wdowa 58 lat, samotna szukam samotnego
pana, tel. kom. 0507-486-361.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.
Komputeropisanie - tanio. Łowicz, tel. kom.
0608-070-172.
Tanio, solidnie, tel. kom. 0606-131-849.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace z języka polskiego, historii, tel. kom.
0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696-803050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, tel. kom.
0693-398-514.
Biologia, tel. (046) 837-61-22, Łowicz.
Chemia, tel. kom. 0508-186-335, Łowicz.
Prezentacje maturalne, wypracowania, tel. kom. 0608-433-138.
Biologia, Łowicz, tel. kom. 0665-110-977.
Angielski, matura, korepetycje, nauczyciel,
tel. kom. 0502-268-619.
Angielski, profesjonalnie, dzieci, młodzież,
tel. kom. 0880-233-777.
Polski, prezentacje maturalne, prace,
wypracowania. Doświadczenie, tel.
kom. 0504-086-942.
Mgr matematyki, korepetycje, doświadczenie, niedrogo, tel. (046) 837-53-15, tel. kom.
0880-233-777.
Nauczyciel, matematyka, Chruślin i okolice,
tel. kom. 0696-695-201.
Prezentacje maturalne, wypracowania, tel. kom. 0600-626-712.
Prezentacje maturalne. Solidnie, niedrogo.
Dojeżdżam, tel. kom. 0509-766-108.
Język angielski, tel. (046) 837-53-63.
Studentka angielskiego - korepetycje dla
dzieci i młodzieży, tel. kom. 0693-974-904.
Angielski, dzieci, młodzież - studentka
NKJO, tel. kom. 0694-029-119.
Studentka 2 roku NKJO - język angielski,
korepetycje, tel. kom. 0667-248-216.
Język rosyjski. Tanio, tel. (046) 838-74-40.

Matematyka - korepetycje. Studentka, tel.
kom. 0608-889-641.
Matematyka mgr, gimnazjum, średnie,
wyższe, od 30 zł/90 min., tel. kom. 0606647-491.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0601-613-963.
Angielski - korepetycje, tel. kom. 0608116-097.
Korepetycje - dzieci młodsze, terapia pedagogiczna, tel. kom. 0502-024-240.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji. Tanio i profesjonalnie, wszystkie
poziomy. Łowicz, tel. kom. 0691-715-557.
Niemiecki, tel. kom. 0609-467-437.
Chemia, tanio, tel. kom. 0510-966-507.
Język rosyjski, tel. kom. 0694-669-147.
Studentka germanistyki udzieli korepetycji z
języka niemieckiego (weekendy), Zduny, tel.
kom. 0604-181-556.
Język angielski - korepetycje, szkoła podstawowa i gimnazjum, tel. kom. 0693332-008.
Angielski - korepetycje, szkoła podstawowa,
gimnazjum, tel. kom. 0509-719-969.
Geografia, matura, Łowicz, tel. kom. 0692577-898.
Mgr anglistyki, wszystkie poziomy, tel. kom.
0507-506-905.
Studentka studiów magisterskich filologicznych udzieli lekcji angielskiego, tel. kom.
0609-275-217.
Język polski korepetycje, dojazd, tel. kom.
0509-766-108.
Prezentacje maturalne, solidnie, tanio, tel.
kom. 0509-766-108.
Język angielski, korepetycje, studentka,
matura, tel. kom. 0784-025-147.
Angielski - tanio, tel. kom. 0602-354-474.

Kupię żyto, sprzedam, zamienię otręby,
odbiorę własnym transportem, tel. kom.
0697-536-596.
Kupię jęczmień, pszenżyto paszowe, możliwość odbioru własnym transportem, tel. kom.
0887-560-896.
Kupię duże ilości zbóż paszowych, tel. kom.
0692-292-969.
Kupię zboża paszowe bez żyta i owsa, tel.
kom. 0600-993-338.
Kupię zboża paszowe. Odbieram własnym
transportem, płatne gotówką, tel. kom.
0504-561-585.
Kupię cebulę, tel. kom. 0695-052-735.
Kupię dużą ilość słomy z dowozem, tel. kom.
0602-372-249.
Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.

Cielaki 1-2-tygodniowe, byczki czarno-białe
mięsne max 50kg, tel. kom. 0888-822-173.
Kupię byczki mięsne i jałoszki odchowane,
tel. kom. 0608-643-187.

Kupię każdy ciągnik, prasę, przyczepę, Orkan i inne. Również do remontu,
tel. kom. 0664-347-128.
Kupujemy kosiarki listwowe Osy, zgrabiarki
zawieszane do siana Słoneczka, grabiarki
konne. Ceny atrakcyjne, tel. (046) 83872-80.
Kupujemy pługi 2 i 3 ciągnikowe, sadzarki do
ziemniaków łańcuchowe i kopaczki- dobrze
płacimy, tel. (046) 838-72-80.
Kupię ciągniczek ogrodniczy TV-521 z
narzędziami, sprawny lub uszkodzony, tel.
kom. 0507-404-963.
Siewnik konny 13, tel. kom. 0887-147-903.
Przyczepa, niska, wywrotka, może być bez
dokumentów, tel. kom. 0668-162-199.
Kupię Białoruś budowlaną, ostrówek, wagę
samochodową, tel. (046) 838-59-58, tel. kom.
0502-705-747.
Kupię wyciąg linowy do obornika, tel. kom.
0664-029-832.
Kopaczkę ciągnikową kupię, tel. kom.
0508-491-190.

Dojarkę 2-bańkową, tel. (046) 838-27-18.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach. Dowóz
gratis, tel. kom. 0504-011-119.
Kwota mleczna 25000 kg, tel. (046) 838-6473, tel. kom. 0667-667-087.
Pszenica; ziemniaki Wineta, Satina, tel. kom.
0510-099-950.
Sprzedam wysłodki suche i mokre - zboże,
tel. kom. 0513-072-182.
Łubin wąskolistny, nie pryskany, tel. kom.
0501-526-331.
Otręby pszenne, jęczmienne, żytnie,
węgiel brunatny. PSB Grzegory, Zduny 107B, Złaków Borowy 24. Niskie
ceny, tel. (046) 838-81-00.
Żyto ok. 2t, tel. kom. 0660-294-203.
Sadzonki czarnej porzeczki, tel. kom. 0515270-374.
Sprzedam pszenżyto, mieszankę zbożową,
tel. kom. 0603-401-075.
Słoma, zboże, tel. (046) 838-71-54, tel. kom.
0889-144-638.
Wytłoki z jabłek i buraka - dostawa,
tel. kom. 0604-463-486.
Sprzedam odpady marchwi, siewnik do
warzyw, tel. kom. 0506-293-986.
Jęczmień, pszenżyto, pszenica, tel. kom.
0502-585-456.
Siano i pszenżyto, tel. kom. 0604-973-885.
Młóto browarne, wysłodki buraczane suszone
i mokre, tel. kom. 0691-605-463.
Sprzedam żyto, jęczmień, pszenżyto, mieszankę, tel. kom. 0889-513-764.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0600568-177.
Ziemniaki jadalne i sadzeniaki (Lord, Satyna), tel. (046) 838-39-06.
Sprzedaż otrąb oraz zamiana na zboże, tel. kom. 0501-713-862.
Łubin wąskolistny, paszowy, tel. kom.
0600-176-795.
Pszenżyto 2 t, tel. (046) 837-44-13.
Marchew, pietruszka, tel. (046) 838-15-62.
Żyto, tel. kom. 0504-064-991, 0505-581431.
WYSŁODKI BURACZANE - PRZYWÓZ, tel. kom. 0502-384-747.
Łubin żółty słodki, tel. kom. 0516-840-563.
Ziemniaki jadalne Irga, tel. kom. 0888397-320.
Sprzedam siano, tel. (046) 837-65-72.
Kapusta Kamienna Głowa 10 t, tel. (046) 83825-63, tel. kom. 0502-084-093.
Pszenżyto, ziemniaki paszowe, tel. (042) 71948-62 wieczorem, tel. kom. 0603-754-598.
Słoma, okrągłe bele, tel. kom. 0500-477979.
Sprzedam 9 t pszenicy, Błędów, tel. kom.
0668-165-645.
Sprzedam zboże paszowe, duże ilości,
tel. kom. 0691-808-219.
Sprzedam kukurydzę, tel. kom. 0660-667464.
Pszenżyto poworkowane, 4 t, tel. kom.
0608-539-444.
Sprzedam sadzonki agrestu i wiśni,
tel. kom. 0604-782-360.
Sprzedam siano belowane i luzem,
tel. (046) 839-67-95.
Sprzedam mieszankę 3 t + 1 t pszenżyta,
tel. (046) 863-56-43.
Sadzeniaki ziemniaka w sprzedaży w Centrali Nasiennej. Łowicz,
tel. (046) 837-50-28.
Sprzedam cebulę, tel. (046) 838-71-39.
Żyto, tel. (046) 838-15-36.
Żyto paszowe, tel. kom. 0509-260-732.
Buraczek ćwikłowy, tel. kom. 0604-778-092
wieczorem.
Kapusta konsumpcyjna, tel. kom. 0660664-436.
Pszenica, pszenżyto, owies, tel. (046) 87461-51.

Sprzedam siano w kostkach, tel. (046) 83873-74.
Sprzedam 4 t pszenżyta, 1 t żyta, tel. kom.
0691-090-215.
Sprzedam pszenżyto, żyto, owies, jęczmień,
tel. kom. 0887-630-510.
Sprzedam wysłodki buraczane mokre z
dowozem, tel. kom. 0785-641-260.
Sprzedam siano w kostkach, marchew
pastewną i jadalną, tel. kom. 0608-318-035
po 18.00.
Sprzedam ziemniaki jadalne i paszowe, tel.
kom. 0693-711-208.
Sprzedam czosnek, tel. (046) 839-10-18.
Burak pastewny i marchew, tel. (046) 83815-43.
Sprzedam ziemniaki po cenach paszowych,
tel. (024) 277-94-87, tel. kom. 0507-259220.
Sprzedam pszenżyto 3 t, mieszankę 2 t, tel.
kom. 0782-547-880.
Korzonki buraków 28 t, tel. kom. 0663675-148.
Sprzedam ćwikłę dużą, tel. kom. 0600294-397.
Siano w kostkach, Urzecze, tel. kom. 0601239-800 0601-239-800.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry,
zdrowotność. Transport gratis, tel. (052) 38144-50, tel. kom. 0608-591-474.
RSP Boczki Domaradzkie sprzeda prosięta i
loszki zaproszone, tel. kom. 0505-027-582.
Sprzedam prosięta 45 szt., cena do uzgodnienia, tel. (024) 277-61-80, tel. kom.
0694-456-987.
Klacz 6-letnia, tel. kom. 0660-495-115.
Sprzedam 2 jałówki, tel. kom. 0669-138484.
Jałówka cielna 6-miesięczna, tel. kom.
0515-122-841.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 83882-26.
Jałówka na wycieleniu; zbiornik na mleko
550 l, tel. (046) 835-23-60.
Jałówka cielna, wycielenie: 15 grudnia, tel.
kom. 0607-318-831.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 83802-13.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel. kom. 0693752-498.
Sprzedam kozła, tel. kom. 0698-929-759.
Sprzedam byczki czarno-białe, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam klacz 5-letnią, zaźrebioną (7
miesięcy); źróbkę (8 miesięcy), tel. kom.
0509-704-358.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. (024) 722-1246 wieczorem.
Jałówka na wycieleniu i krowa, Zielkowice
34, tel. kom. 0691-534-526.
Cztery cieliczki ok. roku, tel. kom. 0668436-596.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, Karsznice
Małe 10, tel. (046) 838-13-49.
Jałówka, termin 12 grudzień, tel. kom.
0609-688-524.
Sprzedam 70 sztuk prosiąt po 30 kg, tel. kom.
0782-583-272.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 83813-10.
Jałówka i krowa na ocieleniu, tel. kom.
0508-220-454.
Sprzedam byczki w wadze 50-300 kg, tel.
kom. 0693-025-952.
Jałówka na wycieleniu, termin grudzień 2007,
tel. kom. 0608-056-920.
Jałówki do zacielenia, tel. (046) 838-84-18,
tel. kom. 0695-301-081.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 83814-61.
Jałówka na wycieleniu, termin 25 grudnia,
Reczyce, tel. (046) 838-34-41.
Jałówki 150 kg, tel. kom. 0600-780-110.
Sprzedam jałoszkę i byczka rasy mięsnej ok.
250 kg, tel. (024) 277-94-14.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0600-294-397.
Sprzedam młoda krowę cielną 3 miesiące,
tel. kom. 0783-985-848.
Krowa cielna, termin wycielenia grudzień,
tel. kom. 0601-651-005.

28

Wszelkie maszyny sprowadzone z
zachodu, tel. kom. 0602-798-304, 0606206-957, 0880-855-578.
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.
Deszczownie, tel. kom. 0506-140584.
Beczki asenizacyjne, 3000, 4000, 5000, 6000
l, ocynkowane, import Niemcy, tel. (024) 35627-60, tel. kom. 0512-444-919.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Siewniki zbożowe 2,5, 3 m Amazone D-7,
D-8, Izaria, Hasja, Fiona, Nordsten, 15
szt., tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam prasy rolujące Krone, Grelland,
Claas, Galelignani, tel. (046) 838-20-14, tel.
kom. 0511-494-701.
Beczki asenizacyjne 3000, 4000, 5000, 6000
l, tel. kom. 0608-470-562.
Rozrzutnik jednoosiowy, stan bdb, tel. kom.
0504-514-717.
Prasa zwijająca Claas 46, 66, tel. kom.
0607-168-196.
Sprzedam C-25 z silnikiem C-330, tel. kom.
0693-126-270.
Bolko Z-423/1, tel. (046) 838-25-37.
Zetor 4712, tel. kom. 0691-715-496.
Massey Ferguson MF 255, 1992 rok, zadbany,
z kabiną, właściciel od 8 lat, tel. (042) 71083-44, tel. kom. 0505-630-402.
Wycinaki do kiszonki, śrutowniki bijakowe
(różne typy), przyczepka do przewozu koni,
żmijki do zboża, rozrzutnik obornika 4t, 6 t,
tel. kom. 0509-293-050.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom. 0604875-858.
Sprzedam ładowacz Trol, tel. kom. 0512271-286.
Termit sadowniczy nowy, tel. kom. 0506188-515.
Ślęza sadownicza, tel. kom. 0506-188-515.
Sztorm sadowniczy, Sepia jagodnik, tel. kom.
0506-188-515.
Sprzedam T-25, tel. kom. 0601-052-068.
C-330 z kabiną, 1987 rok, tel. (024) 362-7350 wieczorem.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
1992 rok, stan bdb, I właściciel, tel. (024) 28584-44.
Sprzedam agregat uprawowy 2,5 m mało
używany, tel. (024) 277-96-33.
Prasa Z-224, tel. kom. 0880-090-717.
Pług obrotowy 3-skibowy firmy Landsberg,
tel. kom. 0609-241-412.
Pługi Kverneland 4-skibowe, zagonowe i
obrotowe, z zabezpieczeniami; maszt widlaka przystosowany do ciągnika, tel. kom.
0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek, siewka nawozowa
Amazone, tel. (024) 356-20-88.
Prasa kostkująca Claas, stan dobry, tel. kom.
0601-425-345.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łowiczu
sprzeda: kombajn zbożowy Z-056, 1984
rok, kombajn ziemniaczany Anna, 1988
rok, tel. (046) 837-61-42, tel. kom. 0602779-027.
Sprzedam traktor 3011 oraz wszystkie maszyny rolnicze. Likwidacja gospodarstwa,
tel. kom. 0888-107-443.
C-330, nowy, MTZ, Jumz, Anna, przyczepy
4,5 t, 10 t, agregat 160 kW, kerszery, części
ciągnikowe. Kupię sprzedam, zamienię, tel.
kom. 0504-475-567.
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360,
1985 rok, tel. kom. 0504-226-976.
Sprzedam ciągnik C-328, pszenżyto, siano w
kostkach, ziemniaki pastewne, tel. (046) 83850-86.
Prasa Deutz - Farh, Krone 120/120, siatka,
sznurek, tel. kom. 0601-297-783.
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Zgarniacz obornika Lubin do remontu, tel.
kom. 0600-993-338.
Rozrzutnik 7,5 t + oryginalne nadstawki do
kukurydzy, tel. kom. 0601-297-783.
Ursus C-330M z turem, 1989 rok, I
właściciel, stan bdb, tel. kom. 0695761-388.
Rozsiewacz Amazone 1200 kg, przetrząsacz
karuzelowy, rozrzutnik dwuosiowy na resorach, tel. kom. 0693-830-160.
Rozrzutniki Tandemy 1-osiowe, nowe, tury,
tel. (046) 837-53-86.
Przyczepa 6 t sztywna, dmuchawa do siana,
podbieracz prasy niemieckiej, rama przyczepki samochodowej, tel. kom. 0668-436-596.
Talerzówka, rozsiewacz do nawozów,
przyczepa, opryskiwacz i deszczownie, tel. (046) 837-23-23.
Kabiny C330, C360, pługi 3-,4-skibowe,
kosiarki rotacyjne, brony talerzowe i polowe,
opryskiwacze, agregaty uprawowe, karuzele,
tel. kom. 0608-684-292.
Maszyna MONO 4, 4” -140 igieł,
tel. (046) 387-66-68.
Sprzedam śrutownik Bąk, tel. kom. 0664715-685.
Sprzedam opony C-330, tel. kom. 0888397-320.
Śrutownik bijakowy, tel. kom. 0888-397320.
Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.
Przyczepa wywrotka 12 t, 1993 rok, sprowadzona z Niemiec; podbieracz traw Claas
Jaguar, tel. kom. 0604-078-564.
Sprzedam koparko- spycharkę Białoruś, 1985
rok, tel. (046) 861-14-82 po 20.00.
Sprzedam pług 2-skibowy, 300 zł, tel. kom.
0602-129-661.
Przyczepa wywrotka D47-4,5 t, trzystronna,
stan blachy i techniczny bdb, zarejestrowana,
tel. kom. 0509-260-732.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. (046) 83822-66.
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus 904, 1981
rok i ładowacz czołowy lub sam ciągnik,
tel. (024) 285-09-26, tel. kom. 0660-743294.
Valtra - ciągniki rolnicze moc 74-280 KMh,
sprzedaż, części, serwis. dmmp@interia.pl,
tel. kom. 0606-112-794.
Zetor 7711, 1990 rok, T25A, 1988 rok, tel.
kom. 0696-387-402.
Sprzedam prasę Sipma Z-279, 1996 rok, tel.
kom. 0603-676-220.
Ciągnik C-360; ciągnik C-328, tel. kom.
0608-794-368.
Ursus 1224, nowe opony i blachy; koparkoładowarka Ostrówek NK0351B, 1992 rok,
stan bdb, tel. kom. 0605-896-130.
Przyczepa HL-8011, wywrotka, podwójne
burty, koła do przyczepy 4 szt., 1200/20, tel.
kom. 0605-896-130.
Ciągnik Ursus 2812, 1993 rok; beczka asenizacyjna 3500 l, tel. kom. 0501-850-017.
Kombajn Bizon ZO-58, tel. kom. 0695052-735.
Przyczepa 9 t wywrotka, plandeka z pałąkami na Stara, opony 1100/20, tel. kom.
0606-519-851.
Sprzedam 3P, 1989 rok, tel. kom. 0693398-523.
Ciągnik C-330, I właściciel, 1989 rok, tel.
kom. 0692-950-352.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1993 rok, stan bdb,
tel. kom. 0661-143-536.
Sprzedam rozrzutnik obornika, tel. (042) 71971-39.
Sprzedam T25, 1990r. po kapitalnym remoncie, zarejestrowany, tel. kom. 0601052-068.
Sieczkarnię jednorzędową Putinger, siewnik
łyżeczkowy 2-sekcyjny do warzyw, kombajn
Anna, tel. (046) 837-13-76.
Dojarkę i chłodziarkę do mleka., tel. kom.
0603-609-674.
Sprzedam przyczepę rolniczą wywrot, 4
tony dwa siłowniki, stan dobry, po remoncie,
zarejestrowana i opłacona, tel. kom. 0781941-297, 0607-156-221.
Ciągnik C-330, 1978 rok, bez prawa do
rejestracji, tel. kom. 0468-303-925.
Ciągnik 360-3P 2 szt., 1989, 1985 rok, tel.
kom. 0509-260-732.

Przyczepa wywrotka D-47A, stan bdb, 7000
zł, kopaczka, tel. kom. 0509-260-732.
Ciągnik 360, 1987 rok, stan bdb, tel. kom.
0509-260-732.
C-328 przerobiony na C-330, stan bdb, bez
prawa rejestracji, tel. kom. 0506-123-651.
Pług grudziądzki, 5-skibowy, podorywkowy, stan bdb, silnik elektryczny 11 kW,
tel. (024) 285-42-14 po 20.
Prasa Z-224 z podajnikiem, przyczepa
sztywna 3,5t, kultywator z wałkiem, pług
3+1, linka do wyciągu 68m, Kocierzew
Południowy 71.
Nowe kabiny ciągnikowe, agregaty uprawowe, opryskiwacze polowe, podajniki zbożowe, kosiarki rotacyjne, pługi 4, 3, 2 - skibowe,
tel. kom. 0605-531-590.
Ursus 1014, 1998 rok, tel. kom. 0501504-723.
MTZ Pronar 1025, 2003 rok, 105 KM, tel.
kom. 0500-222-737.
Ursus 3512 lub C-360-3P, tel. (046) 83890-06.
Prasa zwijająca Z-279/1, ładowacz Cyklop,
ładowacz Tur do Ursusa 914, pług 4-skibowy,
kabina do C-360, tel. kom. 0501-504-732.
Prasa Z-224/1, tel. kom. 0501-504-723.
Ursus C-330, 1991 rok z kabiną, przyczepa
D-734, 4t, 3-stronny wywrot, 1995 rok, prasa
Z-224, 1988 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1998 rok, tel. kom.
0692-601-689.
MF-255, 1989 rok z kabiną, tel. kom. 0692601-689.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW - bijakowe, tel. kom. 0880-353-819.
Kultywator 2,70m, pług II, brony III Grudziądz, opiełacz do buraków i warzyw
6-rzedowy - wielorak, tel. kom. 0880353-819.
Rozdrabniacz do buraków i warzyw Jemioł
1,5 kW, Jemioł bez silnika, tel. kom. 0880353-819.
Bizon, rozrzutnik 1-osiowy, przyczepa 4 t,
wywrot, tel. kom. 0660-733-094.
Ciągnik MF z Turem, beczka asenizacyjna
ocynk, 4000 l, tel. kom. 0600-820-374.
Prasy belujące Sokółka, Warfama,
Sipma - ROL-INWEST Bielawy, tel.
kom. 0506-140-584.
Śrutownik na walce, tel. kom. 0504-010987.
Ciągnik C-360, Orkan, basen 600 l, stanowiska dla bydła 16 szt., tel. (046) 838-48-44.
Tury do C-330, C-360, T25, najnowsze systemy mocowań, tel. kom. 0608-128-670.
Rozrzutnik 2-osiowy, 1992 rok, stan bdb, Cyklop, 1984 rok, oryginał, kosiarka rotacyjna
słupska, mało używana, agregat o szerokości
5,20 m, hydraulicznie składany, tel. kom.
0608-128-670.
Zetor 7211, 1988 rok, 1900 Mtg, stan bdb,
tel. kom. 0500-204-628.
Ciągnik Ursus C-330, tel. kom. 0505-177822.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
C-360, 1982 rok, 12500 zł, tel. kom. 0607809-288.
Tur II do C-360, tel. kom. 0608-354-272.
Orkan II, prasa Z-224, tel. kom. 0664347-128.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1, tel. kom.
0664-347-128.
C-4011, tel. kom. 0607-809-288.
Zetor 5211, stan bdb, tel. kom. 0607-809288.
Ursus 3512, I właściciel, stan idealny, tel.
kom. 0608-354-272.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. kom.
0693-106-674.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.
Ciągnik T-25A, 1985 rok, I właściciel,
tel. (046) 874-51-13.
Ciągnik Zetor 5210, 1988, 670 Mh, 45 KM,
stan bdb, tel. kom. 0696-135-962.
MF-255, C-360, prasa Sipma 279/1, 1999
rok, Wygoda 8.
Przyczepa samozbierająca, mała PRP do
siana i zielonki, tel. kom. 0669-020-035.
John Deere 2130, 1982 rok, 4x4, przyczepa
4,5 t, wywrot, jeden tłok, kosiarka rotacyjna
Deutz-Fahr, tel. kom. 0600-428-743.

Sprzedam wyciąg do obornika linowy,
tel. (046) 838-71-25.
Sieczkarnia samobieżna Z-350/3, tel. kom.
0693-596-464.
Wycinak do kiszonek, tel. kom. 0695634-163.
C-330 zamienię na C-360/3p, możliwość
dopłaty, tel. (046) 831-25-09.
Głowica i chłodnica do ciągnika MF 255
Ursus, tel. kom. 0601-965-191.
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus 904,
1981 rok i ładowacz czołowy, stan dobry,
tel. (024) 285-52-10, tel. kom. 0660-743294.
Cyklop, kombajn ziemniaczany polski sprzedam, tel. kom. 0516-415-809.
Rozrzutnik, prasę i pług obrotowy 3+1, tel.
kom. 0604-754-415.
C-360, Ursus 1224, tel. kom. 0663-994440.
Sadzarkę polską, pług 3-skibowy, kosiarkę
Osa, tel. (024) 285-42-23.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5, 6 t;
Cyklop; kombajn Bizon, tel. kom. 0600335-473.
Ciągnik Białoruś z pługiem 3-skibowym,
kopaczkę Białoruś, tel. (042) 719-92-58.
Pług 3-skibowy po remoncie, tel. (024) 38941-36.
Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom. 0668-734335.
Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, tel.
kom. 0603-093-799.
Ursus 330, zarejestrowany, 1983 rok,
tel. (046) 861-00-56.
Bizon Super Z-056, 1988 rok, stół do rzepaku,
sieczkarnia, tel. kom. 0696-425-214.
Rozrzutnik jednorzędowy, stan bdb, tel. kom.
0887-479-469.
Agregat bronowy szer. 1,80, tel. kom. 0885750-627.
Sprzedam kosiarkę, tel. kom. 0692-668521.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów, www.
kwotymleczne.com, tel. (086) 273-60-26,
tel. kom. 0513-044-745.
Tartak objazdowy 8,5 m, tel. (046) 83814-75, tel. kom. 0503-794-355.
Obornik koński sprzedam lub zamienię na słomę. Stadnina Koni Gozdów,
tel. kom. 0608-284-758.
Kwota mleczna 6000 kg, tel. kom. 0505620-354.
Kwota mleczna, tel. (046) 835-22-06.
Kwota mleczna 10000 l - 60 gr, tel. kom.
0667-115-445.
Sprzedam kwotę mleczną 60000 kg; basen
800 l; dojarkę, tel. (046) 838-72-99.
Sprzedam kwotę mleczną 10000 kg, tel. kom.
0508-192-016.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0506587-077.
Oddam za wycinkę 0,5 ha sadu śliwowego,
tel. kom. 0602-187-540.
Sprzedam basen do mleka 520 l, 1998 rok,
tel. kom. 0604-948-642.
Kwota mleczna 13000 kg, tel. (046) 83885-55.
Sprzedam kwotę mleczną 11250 kg,
tel. (046) 838-33-35.
Kwota mleczna 3000 kg, tel. (046) 83858-11.
Kwota mleczna 15000 kg, tel. kom. 0660087-842.
Kwota mleczna i chłodziarka do mleka,
tel. (046) 831-20-85.
Sprzedam kwotę mleczną 25000 kg, tel. kom.
0606-786-748.

Sprzedam kwotę mleczną 10000 kg, łódzkie,
tel. kom. 0785-530-800.
Sprzedam kwotę mleczną 19700 kg,
tel. (024) 277-91-80.
Sprzedam siano, I pokos, tel. (046) 83883-53.
Sprzedam kwotę mleczną 6471, tel. (046) 83826-49.
Sprzedam kwotę mleczną 5200 kg,
tel. (046) 838-40-19.
Sprzedam kwotę mleczną 957 kg, tel. kom.
0691-324-779.
Sprzedam kwotę mleczną 18000 kg, OSM
Łowicz, tel. kom. 0601-853-950 po 21.00.
Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg,
tel. (046) 837-14-20.
Sprzedam ziemię z budynkami, 2,6 ha, Polesie 42, tel. kom. 0600-648-645.
Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg, tel. kom.
0600-713-396.
Kwota mleczna 8300 kg, tel. (046) 87462-26.
Sprzedam zbiornik na mleko 520 l Alfa Laval,
I właściciel, tel. kom. 0600-934-138.
Kwota mleczna, tel. (046) 874-67-27, tel.
kom. 0513-006-286.
Sprzedam kwotę mleczną 6300 kg, tel. kom.
0504-227-367.
Sprzedam kwotę mleczną 13115 kg,
tel. (046) 838-04-90.
Sprzedam kwotę mleczną 7500 kg, tel. kom.
0606-145-529.
Sprzedam słomę, tel. kom. 0601-098-481.
Kwota mleczna 10300 kg, tel. kom. 0694779-363.
Sprzedam kwotę mleczną 14000 kg, dojarkę,
tel. kom. 0601-631-673.
Siano prasowane, ziemniaki paszowe,
tel. (046) 838-04-73.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
wołek zbożowy, tel. (044) 725-02-95 , tel.
kom. 0504-171-191.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Gabinet weterynaryjny, os. Górki, Łowicz,
Zagórska 4, otwarty: pon-piatek 8.00-17.00,
sobota: 8.00-14.00, niedziela, święta: 9.0013.00. Dyżur nocny: 046/837-10-09, lekarze
weterynarii: Roksela, Kociołek, Rosa.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.
Sprzedam tanio kaczki, kury ozdobne, bażanty polne, pawie królewskie. Łowicz, ul.
Bolimowska 61, tel. (046) 837-85-84.
Owczarek niemiecki długowłosy, agresywny,
po szkoleniu., krycie. York z rodowodem,
krycie, tel. kom. 0505-639-859.
Sprzedam szczeniaki bernardyny, tel. kom.
0664-738-753.
Pawie indyjskie, czarnoskrzydłe; ozdobne
bażanty; kaczki; kury; kingi, tel. kom.
0603-226-494.
West - krycie, tel. kom. 0698-612-234.
Dobermany (szczeniaki), tel. kom. 0502585-456.
Sprzedam źrebaka, tel. kom. 0669-960-129.
Sprzedam jamniki, tel. kom. 0602-238-206.
Szczeniaki owczarka niemieckiego, długowłose, tel. kom. 0602-118-332.

Sprzedam szczenięta Yorki, tel. kom. 0695774-609, 0609-737-040.
Sznaucerek, krycie, tel. kom. 0512-462209.
Pieska Yorka, 8 miesięcy, tel. kom. 0507081-037.
Sprzedam Amstaffy, tel. kom. 0669-404934.
Owczarek niemiecki, bażanty, kurki ozdobne,
perliny giganty, tel. kom. 0608-815-516.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0885926-167.
Kózkę 4-miesięczną sprzedam lub zamienię
na koziołka, tel. kom. 0696-836-896.
Jamniki i boksery, tel. kom. 0662-235-933.
Sznaucerek miniaturka - krycie, tel. kom.
0512-462-209.
Sprzedam owczarki niemiecki, szczenięta,
tel. (046) 839-66-75, tel. kom. 0781-091573.
Sznaucery białe, miniatury, tel. kom. 0604347-049.
Kucie koni, korekcja, tel. kom. 0602-572952.
Owczarki francuski. Briardy, tel. kom.
0500-243-313.
Sprzedam klacz karo-gniadą 2,5 roku, tel.
kom. 0507-773-536.
Sznaucerki miniaturki, tel. kom. 0509807-410.
Owczarki niemieckie 9-tygodniowe, tel. kom.
0600-858-694.
Oddam dwa pieski 4-miesięczne, czarne
mieszańce, tel. kom. 0885-571-774.
Chihuahua (Ciułała) - szczenięta, tel. kom.
0600-915-738.
Sprzedam suczkę bernardyna - tanio, tel.
kom. 0664-738-753.
Owczarki niemieckie, 7-tygodniowe, tel.
kom. 0604-062-775.
Sprzedam owczarka, 7-tygodniowy, tel. kom.
0886-544-997.
Szczeniaka, kundelka po owczarku niemieckim, sprzedam za 10 zł, tel. kom.
0601-926-577.
Szczeniaki jamniki, 10 zł, tel. kom. 0696803-050.
Tanio sprzedam Pinczera 6-miesięczny, tel.
kom. 0606-769-925.
Sprzedam owczarki szkockie Collie szczenięta, tel. (042) 719-61-85.
Pinczery miniaturowe szczenięta rodowodowe, tel. kom. 0602-224-287, 0600-541-604.
Oddam w dobre ręce owczarka górskiego
białego, tel. (046) 839-68-10.
Sprzedam źrebicę dwuletnią zimnokrwistą,
tel. kom. 0600-780-110.
Oddam bernardyna, tel. kom. 0502-370026.
Sprzedam Ratlerki 8-tygodniowe,
tel. (046) 835-32-05.
Sprzedam konika polskiego, przyjął siodło,
tel. kom. 0784-532-653 po 19.00.
Sprzedam konie do rekreacji, tel. kom.
0507-333-144.
Szczenięta Husky, Kaukazy, tel. kom. 0888993-056.
Suczka owczarka niemieckiego, 12 tygodni,
długowłosa, wykątowana, tel. kom. 0661872-434.
Sprzedam szczeniaki Bernardyny, 10tygodniowe, dorodne, tel. kom. 0694-629134.
Suka owczarka niemieckiego, 16-miesięczna,
krótkowłosa, tel. kom. 0607-222-439.
Oddam kotki, tel. kom. 0696-199-819.
Oddam w dobre ręce za symboliczną opłatą
sukę owczarka niemieckiego, tel. kom.
0660-706-674.
Szczeniaki owczarki podhalańskie, tel. kom.
0783-085-226.
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Burmistrz apeluje do byłych
więźniów łowickich obozów
Jak poinformował nas burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński,
termin uroczystości odsłonięcia
pomnika poświęconego
narodom: żydowskiemu,
polskiemu i narodom byłego
Związku Radzieckiego,
więzionym w obozach
w Małszycach i Kapitule, uległ
zmianie. Odbędzie się ona nie
w poniedziałek 17 grudnia
ale dzień później, czyli wtorek
18 grudnia.

Nie wszystkie wnioski o dofinansowanie kształcenia nauczycieli z Łowicza zostały rozpatrzone pozytywnie. Na 16 złożonych
wniosków i jeden wniosek zbioślad. Przypomnijmy, że obozy powstały rowy 8 listopada pozytywnie rozw 1940 roku. Zostali w nich umieszczeni patrzonych zostało 11.
najpierw łowiccy i okoliczni Żydzi, którzy
pracowali przy regulacji Bzury, potem po
niosek zbiorowy dotyczył kontyczerwcu 1941 roku do obozu zaczęli tranuacji szkolenia z wychowania
fiać sowieccy żołnierze, którzy przebywafizycznego dla nauczycieli wf. ze
li tam do końca 1943 roku. Od 1944 roku szkół podległych miastu. Koordynatorem
obóz stał się miejscem więzienia okolicznej programu w Łowiczu jest emerytowany
ludności narodowości polskiej.
nauczyciel wf. Stanisław Bieguszewski.
W obozach panowały bardzo złe warun- Dofinansowanie tego wniosku sięgnęło
ki, przede wszystkim głód. Wielu więźniów
zmarło, ciała były chowane na cmentarzu
żydowskim przy ul. Łęczyckiej. Jak powiedział nam kierownik łowickiego oddziału
Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy Marek Wojtylak, spotkał się z
powojennymi szacunkami mówiącymi, że
W związku z utratą mandasamych sowieckich żołnierzy pochowano
tam ok. 700. Ogólną liczbę złożonych tam tów przez ponad połowę skłaciał, w bezimiennych mogiłach, nie tylko du Młodzieżowej Rady Miejskiej
więźniów łowickich obozów, oceniono po przewodniczący Rady Miejskiej
wojnie na ok. 2,5 tysiąca. Wojtylak poprawił w Łowiczu Henryk Zasępa ogłosił
nas, że informacja, iż na kirkucie doszło do wcześniejsze wybory na 5 grudmasowego rozstrzelania przetrzymywanych nia. Kadencja upływała bowiem
w obozach radzieckich żołnierzy nie jest w lutym 2008 roku. Młodzi radni
prawdziwa. Większość spośród nich zmarła stracili swe mandaty na skutek
z wycieńczenia i głodu panującego w obo- przejścia do szkół wyższych.
zach. Powiedział nam także, że oprócz regulaminu obozowego z 1944 roku po obołodzieżowa Rada Miejska Łowicza
zach nie pozostał żaden dokument. Nie ma
jest organem samodzielnym i niewięc spisu nazwisk ich więźniów.
zależnym, inicjująco-uchwałodawSą za to mało znane zeznania składane przez czym oraz opiniodawczo-doradczym dla
świadków znajdujące się w zbiorach Instytutu Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta ŁoPamięci Narodowej oraz opracowanie doty- wicza w sprawach dotyczących młodzieczące obozów w Rocznikach Łódzkich z roku ży. Swoją działalność Młodzieżowa Rada
1970 autorstwa Tadeusza Bojanowskiego. (tb) Miejska skupia na promowaniu i wspie-

W

2 tys. zł za semestr zimowy. Wnioski indywidualne pochodziły od nauczycieli
z Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 10, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,
Zespołu Szkół na Korabce oraz Gimnazjum nr 2. Formy doskonalenia zawodowego były bardzo różne, m.in. studia magisterskie, podyplomowe oraz szkolenia
i kursy. W zależności od tych form wysokość dofinansowania w semestrze zimowym wynosiła od 200 do 700 zł na
osobę. Łącznie na dofinansowanie indywidualne dokształcania nauczycieli miasto przeznaczyło 6,4 tys. zł.
(eb)

Wcześniejsze wybory
do Młodzieżowej Rady Miejskiej

to spowodowane problemem z przyJkichestbyciem
w pierwszym terminie wszystzaproszonych gości.

Przypomnijmy, że pomnik w kształcie
trzech wysokich na ponad 5 metrów bazaltowych słupów stanie w parku Błonia w osi
ulicy Browarnej. Wykonaniem pomnika
zajmuje się łowicka firma Budowa Janusza
Mostowskiego oraz łowiczanin, mistrz kamieniarstwa Jerzy Michalak. Odsłonięcie
monumentu ma zamienić się w trwającą kilka dni serię imprez dotyczących historii miasta. Będą konkursy dla młodzieży, koncerty
muzyki trzech kultur, wystawy, spotkania.
Na uroczystości będą obecni ambasadorowie Rosji i Izraela oraz przedstawiciele religii
judaistycznej i dwóch odłamów chrześcijaństwa: prawosławia i wyznania rzymsko-katolickiego. Część spotkań odbędzie się w Galerii Browarna, która jest dawną świątynią
ewangelicko-augsburską.

8 tysięcy złotych
na kształcenie nauczycieli

Tak będzie wyglądał pomnik, który stanie na łowickich Błoniach.
Ratusz ogłosił też konkurs na wspomnienia na temat obozu, zarówno wśród osób,
które były jego więźniami, jak i osób, które miały jakąkolwiek styczność z osobami,
które tam zatrzymano, bądź obserwowały
obozy i ich otoczenie. Termin nadsyłania
prac mija 31 marca 2008.
Burmistrz prosi też byłych więźniów,
by skontaktowali się jak najszybciej z ratuszem. Chce ich uhonorować w czasie uroczystości odsłonięcia pamiątkowymi listami. Dobrze byłoby, gdyby przy pomniku
spotkało się jak najwięcej żyjących byłych
więźniów obu obozów. To może być ostatnia okazja, by po obozach pozostał jakiś

M

raniu działań edukacyjnych oraz kulturalnych w mieście.
Członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej Łowicza może zostać każdy uczeń
mieszkający na stałe w Łowiczu, w wieku
od 13 do 19 lat. Wybory przeprowadzane są bezpośrednio w szkołach. Kampania wyborcza może już ruszać. Rada liczy
21 radnych, kadencja rady trwa dwa lata.
Dotychczasową przewodniczącą była Sabina Przyżycka z ZSP 4. Wobec tego we
wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostaną wybory na kolejną kadencję na lata
2007-2009. Wyniki wyborów mają być
dostarczone do Urzędu Miejskiego do 19
grudnia. Wszelkich informacji udziela ratusz pod tel. 0-46 830-91-18.
(eb)

30

22.11.2007 r.

Amigos para siempre
Ciąg dalszy wspomnień Krzysztofa Miklasa z olimpiady w Barcelonie
Oprócz lekkiej
atletyki
na igrzyskach
w Barcelonie
komentowałem
podnoszenie
ciężarów. Była to
spora przyjemność.

P

szła za niezbyt zamożnego Ukraińca. Sergiusz urodził i wychował się
w Zaporożu, ale potem studiował
we Lwowie i był dyplomowanym
trenerem. Inicjatorem ściągnięcia
Ukraińców do Polski był trener reprezentacji, a zarazem najmocniejszego wtedy polskiego klubu, Odry
Opole - Ryszard Szewczyk. Zapewnił im wikt i opierunek w Opolu, nie
mówiąc o zgrupowaniach kadry.
Gwoli ścisłości był jeszcze trzeci,
którego oryginalnego nazwiska nie
pamiętam. Ten jednak nie mieścił się
w kadrze. Miał na imię Amir. Wyswatano go w Polsce z panną nazywającą się Krasińska i Amir od
ślubu (podobno „na lipę”) też był
Krasiński.
Igrzyska w Barcelonie się zbliżały, a wnioski Kozłowskiego
i Wołczanieckiego o przyznanie polskiego obywatelstwa ciągle leżały niezałatwione w jakimś biurku
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Gdy opowiedziałem o tym
kiedyś w redakcji „Nowego Świata”, jeden z kolegów z działu krajowego zadeklarował swą pomoc. Był
zaprzyjaźniony z ówczesnym ministrem Antonim Macierewiczem,
z którym dość regularnie się spotykał. Obiecał mi, że sprawę postara
się przyspieszyć; oczywiście, jeśli
nie będzie budzić wątpliwości. Po
dwóch tygodniach wnioski o przyznanie obywatelstwa trafiły na biurko prezydenta Wałęsy. Kilka miesięcy później leciałem na igrzyska
do Barcelony m.in. z Kozłowskim.
Gdy już wylądowaliśmy, przeżegnał
się z wielkim przejęciem. - Dzięki Ci Boże! Nigdy nie myślałem, że
tu przylecę! Stałem obok i też się
wzruszyłem.

o pierwsze dlatego, że mieliśmy kilka szans medalowych,
z których trzy się ziściły. Po drugie
- hala ciężarowa była klimatyzowana, więc w przeciwieństwie do pracy
na upalnym stadionie lekkoatletycznym to był po prostu relaks. Kilka
miesięcy przed igrzyskami nasza
ciężarowa reprezentacja otrzymała poważne wzmocnienie i ja miałem też w tym swój mały udział. Po
przemianach w Polsce otworzyła
się możliwość ściągnięcia do kraju
kilku bardzo dobrych sztangistów
z byłego ZSRR, konkretnie z Ukrainy. Oczywiście takich, którzy mieli
polskie korzenie i chęć na przeprowadzkę. Dwaj z nich: Andrzej Kozłowski i Sergiusz Wołczaniecki
reprezentowali tak wysoki poziom,
że miejsca w reprezentacji Polski
mogli być pewni, choć na „sborną”
Związku Sowieckiego czy potem
Wspólnoty Niepodległych Państw
szans nie mieli. Kozłowski miał
ojca Polaka, ale wychowywała go
matka - Ukrainka. Miał trudny charakter. Był po prostu nieobliczalny
w zachowaniach. Czasem potrafiła
mu zdrowo palma odbić i wtedy ze
swą zwierzęcą siłą mógł być niebezpieczny dla otoczenia. Wołczaniecki był dla odmiany bardzo spokojny
i kulturalny. Naprawdę nazywał się
Sztangiści na podium
Guryłow, a polskiej krwi miał jedną
czwartą. Polskie nazwisko wziął po
Sztangiści spisali się w Barcelobabce, która nazywała się właśnie nie naprawdę dobrze. Zdobyli trzy
Wołczaniecka i była hrabianką, ale medale, a przy odrobinie szczęścia
popełniła potworny mezalians i wy- mogło być lepiej. Najbardziej zabra-

kło go Kozłowskiemu, który czekając na polskie obywatelstwo, nie
mógł startować na mistrzostwach
świata i Europy. Wspólnie z Wołczanieckim pojechali na dodatkowy turniej kwalifikacyjny do Cardiff, a tam Kozłowski, na polecenie

Oczywiście poza „importem
z Ukrainy” mieliśmy też kilku bardzo dobrych zawodników „własnego chowu”, z których najbardziej
liczyli się Krzysztof Siemion i Waldemar Malak. Bardzo blisko złotego medalu był Siemion. Wyjątkowo

lżejsze wagi, radzieccy - cięższe.
W kategorii do 90 kg wycięli numer bez precedensu. Tak prowadzili
Anatolija Chrapatego i Wiktora Sołodowa, że obaj jednakowo ważyli, a potem uzyskali identyczne rezultaty. W ten sposób ZSRR zdobył

Podczas meczu półfinałowego z Australią (6:1) na stanowiskach reporterskich słynnego stadionu
Camp Nou.
trenera, startował asekuracyjnie. Nie
walczył o jak najlepszy wynik, a tylko o taki, który dałby mu nominację olimpijską. Ta taktyka zemściła
się na igrzyskach, bo Kozłowskiego umieszczono w grupie B, czyli zawodników słabszych, startujących wcześniej. Paradoksalne
było to, że znacznie od niego słabszy drugi z naszych - Włodzimierz
Chlebosz - startował w grupie A.
Kozłowski, nienaciskany przez nikogo, praktycznie bez walki uzyskał
352,5 kg. Wieczorem minimalnie od
niego lżejszy Kim z Północnej Korei uzbierał w dwuboju tyle samo,
co dało mu brązowy medal, a Kozłowskiego zepchnęło na czwarte miejsce.

spokojny, małomówny, za to bardzo
silny. Tytuł mistrza olimpijskiego
przegrał na skutek bezsensownego,
a co najmniej bardzo kontrowersyjnego, przepisu wprowadzonego do
ciężarowego regulaminu kilka lat
wcześniej. Dokładnie po mistrzostwach świata 1985 roku w szwedzkim Soedertaelje. Do tamtych mistrzostw obowiązywała przez czas
jakiś zasada, że zawodnicy, którzy
uzyskali jednakowy wynik i ważą
również identycznie (ważono wówczas z dokładnością do 50 g) zajmują miejsca ex aequo. W Soedertaelje do bólu wykorzystali ten przepis
trenerzy sowieccy. ZSRR rywalizował wtedy z Bułgarią o prymat drużynowy. Bułgarzy mieli mocniejsze

w jednej wadze dwa złote medale,
a Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów zareagowała na
tę farsę zmianą przepisu. Postanowiono, że w takiej sytuacji wygrywa ten, kto pierwszy uzyska końcowy wynik, choć moim zdaniem
powinien decydować podrzut, bo
ten właśnie bój pokazuje, kto jest
naprawdę najsilniejszy. I oto właśnie w Barcelonie, w kategorii do
82,5 kg dwaj zawodnicy: Pyrros
Dimas z Grecji i nasz Krzysztof
Siemion jednakowo ważyli (81,80)
i uzyskali jednakowe wyniki
w dwuboju - po 370 kg. Dimas był
lepszy o 2,5 kg w rwaniu, Siemion
zniwelował stratę w podrzucie, ale
na więcej stać go nie było. Ponie-

waż Grek wcześniej zakończył występ (mniej dźwignął w podrzucie),
więc jemu przypadło złoto, a Polakowi tylko srebro. Ciekawe, że
na igrzyskach olimpijskich bądź
mistrzostwach świata do tej pory,
a więc do roku 2008, ten dziwaczny przepis miał zastosowanie tylko jeden raz. Właśnie w Barcelonie. Niestety kosztem naszym,
a nade wszystko Krzysztofa Siemiona. Najwięcej mówiło się
jednak o trzecim na podium reprezentancie Wspólnoty Niepodległych Państw - Samadowie. On
też uzyskał 370 kg, ale od Dimasa
i Siemiona był o 50 g cięższy.
Po zakończonej rywalizacji cała
trójka wyszła do dekoracji. Wszyscy stali już na podium, a oficjele
podchodzili do nich z medalami.
W tym samym czasie przygotowano flagi do wciągnięcia na
maszt. I oto stała się rzecz niecodzienna. Samadow, gdy zobaczył,
że na jego cześć zostanie wciągnięta flaga rosyjska, odwrócił się
plecami i najzwyczajniej w świecie pomaszerował do szatni. Okazało się potem, o czym wcześniej
mało kto wiedział, że jest Czeczenem i chciał w ten sposób zaprotestować przeciw wciąganiu flagi
rosyjskiej. Następnego dnia został pozbawiony trzeciego miejsca
i dożywotnio zdyskwalifikowany.
Przychodził potem do hali i miałem okazję z nim długo porozmawiać. Płakał, bo zdał sobie sprawę,
że jego ciężary utrzymują całą rodzinę w Groznym. Dyskwalifikacja oznaczała odcięcie od jakichkolwiek dochodów. Obiecałem, że
będą prosił o skrócenie kary u prezydenta IWF, Austriaka Schoedla,
którego dobrze znałem. Po jakimś
czasie dyskwalifikację faktycznie
mu zdjęto, ale Samadow w reprezentacji Rosji już się nigdy nie pojawił. Może został potem czeczeńskim bojownikiem?
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Zaraz po zawodach, jeszcze na
telewizyjnym stanowisku komentatorskim, zostałem otoczony przez
sporą grupę kolegów z polskiej
prasy. Żadną miarą nie mogli pojąć, dlaczego Dimas jest pierwszy
a Siemion drugi, a nie odwrotnie,
albo nie są klasyfikowani ex aequo.
Cierpliwie wyjaśniałem wszystkie
te zawiłości, choć sarkastycznie zacząłem od tego, jak to łatwo krytykować w gazetach pracę telewizyjnych komentatorów.
Inna sprawa, że już po powrocie
z igrzysk ze zdumieniem przeczytałem w tygodniku „Wprost” felieton
Stanisława Tyma, który nie zostawiał suchej nitki na ekipie sprawozdawczej TVP. Dostało się i mnie,
choć bezimiennie. - Komentator ciężarów - napisał Tym - powiedział,
że niejaki Sulejmanoglu pochodzi
z Azerbejdżanu i parę lat temu uciekł
ze Związku Radzieckiego do Turcji. Jak dobrze pamiętam, a pamięć
mam niezłą, to Sulejmanow jest z pochodzenia Turkiem i uciekł do Turcji
z Bułgarii. Tak to jednak jest, kiedy
- jak mawia stara mądrość ludowa wiedzą, że dzwonią, ale już nie wiedzą, w którym kościele. Podobnie
jest wtedy, kiedy wszyscy, nawet
tak znakomity facet, jak Stanisław
Tym, koniecznie muszą się znać na
sporcie. Prawda zaś była taka, że
w ekipie Turcji oprócz słynnego Naima Sulejmanoglu (znałem go od
1983 roku, kiedy nazywał się jeszcze Sulejmanow i mając lat niespełna 16, został wicemistrzem świata) i mistrzem olimpijskim był już
w Seulu, w niższej kategorii startował zawodnik o tym samym nazwisku, tyle że na imię miał Hafiz
i z pochodzenia był Azerem. Oczywiście mówiłem o tym w transmisji,
ale trzeba słuchać, bo potem myli się
subiekt z obiektem.
Dwie następne kategorie też
przyniosły nam medale. W wadze
do 90 kg Wołczaniecki przegrał
z reprezentantami WNP: Gruzinem
Kaką Kakiaszwilim i Sergiejem
Syrcowem. Na następnych igrzyskach, w Atlancie i Sydney Gruzin
zdobywał złote medale jako naturalizowany Grek - Akakios Kakiaszwilis, podobnie jak przerobiony
z Albańczyka na Greka Dimas.
Prawdziwym fighterem w naszej
ekipie był jednak 22-letni Waldemar Malak, któremu wróżono
wielką karierę. Przegrał tylko, i to
niewiele, z kolejnym duetem reprezentującym WNP: Wiktorem Triegubowem i Timurem Tajmazowem.
Ale wszystkie liczące się na świecie
stacje telewizyjne pokazywały tego
wieczoru do upojenia Malaka. Takiego showmana sport ciężarowy
jeszcze nie widział. Ja na pewno
nie, choć towarzyszyłem największym wydarzeniom w tej dyscypli-

Radości i dramaty

nie przez trzydzieści lat. Już swoisty rodzaj koncentracji przed każdą
z prób (a wszystkie miał udane)
sprawiał, że postrzegano go inaczej niż rywali. Eksplozja radości
po każdym podejściu zamykała
poszczególne akty tego show. A po
ostatniej próbie w podrzucie, kiedy
wiadomo było, że jest medal, Waldek wykonał swoisty taniec radości.
Był to spektakl dotychczas niespotykany, może troszkę wyreżyserowany, ale i na pewno spontaniczny.
Tego samego wieczoru telewizja
BBC pokazała kilkunastominutowy
reportaż poświęcony tylko Malakowi. W Warszawie nikomu taki pomysł nie przyszedł do głowy.

Tragedia na drodze
Z Malakiem spotkałem się kilkanaście dni po igrzyskach w klubie „Olimp” na Bielanach. Pamiętam, jak prosiłem go, by nie szalał
zanadto swoim nowym samochodem, który dostał od sponsora. - Panie Krzysiu - mówił mi wtedy - słowo honoru, że może czasem jeżdżę
szybko, ale na pewno bezpiecznie.
Rozmawialiśmy też długo o jego
drodze do sportu. Wcześniej był
świetnie zapowiadającym się bramkarzem. Z drużyną z gdańskiej Żabianki zdobył nawet złoty medal na

Największy sukces w Barcelonie odnieśli pięcioboiści, zdobywając złote medale indywidualnie
i drużynowo. Po mojej prawej stronie podwójny mistrz olimpijski Arkadiusz Skrzypaszek, po lewej
Maciej Czyżowicz.
ska w stronę Słupska. Wybierali się
do Niemiec. Pod Wejherowem zatrzymała ich policja. Malak tłumaczył się, że zapomniał prawa jazdy.
- A pan ma prawo jazdy? - zapytał policjant Waldkowego kolegę.
- Mam! - To proszę się przesiąść.
Na najbliższym zakręcie ów kole-

skach członek ciężarowego jury,
66-letni wówczas Janusz Przedpełski, otrzymał z Warszawy radosną wiadomość. Po raz drugi został ojcem. Pierwsza córka,
Iza, była już dorosła, a jej matka,
a pierwsza żona Janusza, zmarła przedwcześnie. Po kilku latach

W rozmowie przed kamerą TVP z Sergiuszem Wołczanieckim i trenerem reprezentacji ciężarowców Ryszardem Szewczykiem.
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Wychowywała go samotnie
matka, ale też podwórko. Był przesympatycznym młodym człowiekiem. Jego drugą pasją były samochody, ale... nie miał prawa jazdy.
Nie miał czasu na chodzenie na kurs.
Miesiąc po tej rozmowie, trzynastego listopada 1992 roku, Waldek jechał z kolegą i dziewczyną z Gdań-

wdowiec Przedpełski ożenił się
z pracującą w związku panią Marią. Oboje byli już nie tacy młodzi,
więc trudno było się spodziewać
powiększenia rodziny. Tymczasem Marysia zaszła w ciążę,
Walizki prezesa
a czas porodu wypadł właśnie
Gdy sztangiści walczyli o me- podczas igrzysk. Na świat przydale, prezes Polskiego Związku szła jeszcze jedna Przedpełska.
Podnoszenia Ciężarów, a na igrzy- Prezes tak się tym faktem wzruga pojechał „na czołówkę” z jadącym z naprzeciwka dużym samochodem. Waldek nie zdążył jeszcze
zapiąć pasów. Uderzył głową w słupek. Zginął na miejscu.

szył, że z hercklekotem wylądował
w szpitalu. Na szczęście nie było
to nic groźnego, ale lekarze woleli dmuchać na zimne i zarządzili,
że pacjent ma nie wracać do hotelu, tylko bezpośrednio ze szpitala
pojechać na lotnisko.
Prezes zwrócił się więc do
dwóch swoich współpracowników, by pojechali do hotelu, wzięli
klucz od jego pokoju i spakowali
walizki. - Tylko uważajcie, jak będziecie pakować koszule - uprzedzał Przedpełski Marka Gołąba
i Andrzeja Skibę, który wcześniej
był w związku z szefem szkolenia,
a na igrzyska przyjechał jako trener Wenezueli. - W kieszeni jednej
z koszul jest trochę pieniędzy, więc
ich nie zgubcie.
Po paru godzinach obaj specjalni wysłannicy wrócili do
szpitala.
- Prezesie - zagaił Skiba - spakowaliśmy wszystko, ale żadnych
pieniędzy tam nie było.
- Jak to możliwe??? - prezes
znów o mało nie dostał palpitacji serca.
W tym momencie Gołąb wtaszczył bagaż do szpitalnego pokoju.
- Czy wyście zwariowali?! Przecież to nie moje walizki!
Okazało się, że faceci pomylili numery, a recepcjonistka nie
sprawdziła i dostali klucz od pokoju sędziego węgierskiego. Dwaj
dżentelmeni z Polski niechcący wyczyścili mu dokładnie zawartość szaf. Gdy Węgier wrócił
do hotelu, zrobiła się gigantyczna afera. Na szczęście po chwili
wszystko się wyjaśniło, co poszło
tym łatwiej, że Skiba, który od
paru lat pracował w Ameryce Południowej, mówił bardzo dobrze
po hiszpańsku.

Choć byłem solidnie obłożony
pracą, to od czasu do czasu starałem się, choć na chwilę, wpadać na zawody w innych dyscyplinach. Szczególnie miło było na
bliskim memu sercu pięcioboju
nowoczesnym, gdzie Arkadiusz
Skrzypaszek powtórzył wyczyn legendy pięcioboju - Janusza Peciaka z Montrealu. Złoty medal zdobyła też drużyna, w której oprócz
Skrzypaszka byli Maciej Czyżowicz i Dariusz Goździak. To była
prawdziwa euforia! Szczególnie
w wykonaniu Skrzypaszka, który
po pokonaniu ostatniej przeszkody
na parkurze wykonał na koniu istny jeździecki taniec radości.
W innej bliskiej mi dyscyplinie,
tenisie stołowym, Andrzej Grubba
i Leszek Kucharski, którzy mieli
„papiery” nawet na złoty medal,
nie wytrzymali obciążenia, dokonując rzeczy bez precedensu.
W turnieju debla, grając z Francuzami Gatienem i Elloi, po wygraniu pierwszego seta, w drugim
prowadzili 20:11. Dziewięć piłek
meczowych! Ale coś się w nich
rozkleiło i nagle stanęli. Przy stanie 20:18 wreszcie jest! Nareszcie
koniec! Grubba, największy dżentelmen wśród znanych mi sportowców, podchodzi jednak do sędziego
i mówi, że piłeczka dotknęła jego
koszulki. Sędzia zmienia decyzję
i gra toczy się dalej. Polacy przegrywają tego seta „na przewagi”,
przegrywają też następnego.

Nasi na Camp Nou
Najsłynniejszy nasz trener piłkarski, Kazimierz Górski przygodę z reprezentacją rozpoczynał
od medalu na igrzyskach olimpijskich i medalem ją zakończył.
W Monachium w 1972 roku jego
drużyna zdobyła złoto, co Polskę
wprawiło w stan euforii. Potem
przyszły słynne eliminacyjne mecze z Anglią i rewelacyjna gra na
mistrzostwach świata w 1974 roku
w Niemczech. Po następnych igrzyskach, w Montrealu, powszechnie
spodziewano się też złotego medalu.
Był srebrny, bo w finale Polska przegrała z NRD 1:3. Było więc wiele
pretensji do trenera Górskiego, który z charakterystycznym dla siebie
sarkazmem stwierdził w jednym
z wywiadów: - To ja teraz poczekam, kiedy Polska znów zdobędzie
na olimpiadzie srebrny medal.
Czekał dość długo. Szesnaście
lat. W Barcelonie nasz piłkarski zespół był rewelacją. W międzyczasie zmienił się olimpijski regulamin
piłkarski i na igrzyskach mogli grać
wyłącznie zawodnicy do 23 lat.
dok. na str. 33
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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

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Informacje w Głownie:

Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w Głownie:

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

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

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
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
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt: ul. Łowicka 62, 		
tel. 042-719-14-40

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

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 22.11. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pt. 23.11. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
sob. 24.11. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 25.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 26.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt. 27.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
28.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
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. 25.11.
ul. Kolejowa 11
tel. 042-719-82-71
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00-14.00

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

Msze święte
w niedziele i święta:

 Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
 	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.
 Grafiki „Habla” - rysunki i obrazy przedstawiające
zabytki Łowicza, abstrakcje, pejzaże oraz akty kobiece autorstwa Arkadiusza Hablewskiego z Łowicza.
Wystawa czynna na antresoli w Galerii Łowickiej
do 30 listopada.
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Dyżury przychodni:

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

 „Malarstwo z Muzeum Akademii Sztuk w Warszawie” - wystawa obejmuje około 100 obrazów
i kilkadziesiąt fotografii poświęconych działalności
ASP w latach 1950-1980; czynna w Galerii Browarna
do 30 listopada.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 22 listopada: kino nieczynne
Piątek, 23 listopada:
 godz. 17.00 - „Ratatuj”
Marzeniem pewnego młodego
szczurka o imieniu Remy jest gotowanie. Chciałby stać się szefem
kuchni w Paryżu - stolicy dobrego
smaku i jedzenia. Niestety nie jest
to łatwe zadanie - przede wszystkim dlatego, że nikt nie przepada
za widokiem szczurów w kuchni. Dlatego kiedy Remy
przenosi się do piwnicy jednej z najsłynniejszych
restauracji, kulinarny świat Paryża wywraca się do
góry nogami.
 godz. 19.00 - „Adolf H.
- Ja wam pokażę”
Święta Bożego Narodzenia 1944 r. Hitler ma wygłosić
orędzie noworoczne do narodu,
by zmobilizować Niemców do
walki. Jednak wódz Trzeciej Rzeszy
pogrążony jest w depresji. Minister
propagandy Joseph Goebbels wpada na pomysł, by
zaangażować więzionego w obozie koncentracyjnym
żydowskiego aktora Adolfa Gruenbauma. Ma on pomóc
Hitlerowi w przezwyciężeniu kryzysu. Na początku
swej kariery Hitler właśnie u Gruenbauma pobierał
lekcje sztuki aktorskiej. Gruenbaum przenosi się z obozu
do kancelarii Rzeszy i zaczyna przygotować Hitlera do
wielkiego występu. W czasie zajęć okazuje się, że Hitler
jest bitym przez ojca i odrzuconym słabeuszem, który
za wszelką cenę zabiega o uznanie.
Sobota, 24 listopada:
 godz. 19.00 - „Adolf H. - Ja wam pokażę”
Niedziela, 25 listopada:
 godz. 17.00 - „Ratatuj”
 godz. 19.00 - „Adolf H. - Ja wam pokażę”
- 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.

Kino w Głownie

Piątek - niedziela, 23-25 listopada:
 godz. 17.00, 19.15 - „Katyń”
Akcja filmu zaczyna się
17.09.1939. Ludzie uciekający
przed postępującym Wehrmachtem
trafiają na pojedynczych uciekinierów z przeciwnej strony.
Okazuje się, że Armia Czerwona
wkroczyła do Polski łamiąc pakt
o nieagresji. Nieopodal jest obóz gdzie Anna (Maja
Ostaszewska) odnajduje męża Andrzeja (Artur
Żmijewski), polskiego żołnierza wziętego wraz
z innymi oficerami do niewoli. Andrzej nie chce uciekać,
chce pozostać wierny przysiędze wojskowej. Zostaje
wywieziony z innymi do obozu w Kozielsku (zorganizowanego w kościele). Znaczna część z nich pół roku
później, wiosną 1940 roku zostanie stracona, o czym
poinformują Polaków Niemcy w roku 1943.

Poniedziałek, 26 listopada:
 godz. 19.00 - „Adolf H. - Ja wam pokażę”
Wtorek - środa, 27-28 listopada:
 godz. 17.00 - „Ratatuj”
 godz. 19.00 - „Adolf H. - Ja wam pokażę”

Koncerty:
Piątek, 23 listopada:
 godz. 21.00 - koncert zespołu Koniec Świata;
Pracownia Sztuki Żywej; bilety 8 zł.
Sobota, 24 listopada:
 godz. 15.00 - koncert zespołu pieśni i Tańca „Blichowiacy”; Kino Fenix; wstęp wolny.

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Papugom z Łowicza
- państwu Pisarskim z Sielca Lewego
- państwu Brzozowskim z Łyszkowic
- państwu Fudałom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Kacperskim z Łowicza
- państwu Brzozowskim z Łowicza
- państwu Gajdom z Łowicza

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 16.11.2007 r.

jaja fermowe
buraczek czerwony
botwinka
cebula
czosnek
jabłka
kapusta
kalafior
kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew
ogórki
ogórek małosolny
orzech laskowy
orzech włoski
papryka
papryka chili
pieczarki
pietruszka
por
rzodkiewka
sałata
seler
włoszczyzna
ziemniaki
miód
pomidory

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

5,50
1,00
2,00
1,50-2,00
0,70-1,80
1,70-3,50
2,00-4,00
3,00-4,00
2,50
2,50-3,50
2,00-3,00
0,50-1,00
1,00
5,50
5,00
8,00
8,00
2,50-5,00
6,00
5,00
3,00
0,50-1,00
1,50
2,50
3,00
2,00-2,50
0,60
20,00
2,50-5,50

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 20.11.2007 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,10 zł/kg+VAT
 Mastki: 2,90 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,00 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 3,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,10 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;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,60 zł/kg+VAT;
jałówki 3,60 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,70 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,60 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 19.11.2007 r.)

 sprzedawca  magazynier - sprzedawca
 kierowca kat. C+E  magazynier z prawem
jazdy kat. B pilarz monter okien fakturzysta
 piekarz  operator mieszalni  pomocnik murarza  pakowacz z gr. inwalidzką
 magazynier  ślusarz - spawacz  dziennikarz  palacz  pomoc szwalni  prasowacz
 teksturowacz  przedstawiciel handlowy
 mechanik samochodów ciężarowych
 pracownik w hurtowni (magazynowy)
 kierowca kat. B z gr. inwalidzką  kierowca
kat. C  pielęgniarka  elektryk  specjalista
do spraw marketingu i handlu  terapeuta zajęciowy  barmanka/bufetowa  sprzątaczka
 sprzątaczka z gr. inwalidzką  robotnik
gospodarczy z gr. inwalidzką  sprzedawca
paliw  dziewiarz  kierowca kat. B  osoba
do sprzątania.
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Amigos
para siempre
D

rużynę prowadził trener Janusz Wójcik, pomagał
mu Paweł Janas. Zebrała się wtedy niezła paczka
futbolowych talenciaków, a dobra gra na katalońskich
igrzyskach sprawiła, że wielu z nich trafiło potem do
solidnych zachodnich klubów. Od ćwierćfinałów grali na słynnym Camp Nou i jeśli czas pozwalał trudno
było nie przyjeżdżać na ich mecze.
Po jednym ze spotkań, wychodząc już ze stadionu,
natknąłem się na kolegę z klasy w łowickim liceum,
Edzia Gorzkowskiego. Do Barcelony jechał z Warszawy autostopem i spał gdzieś u zakonników. Umówiłem się z nim na następny mecz i wtedy okazało
się, że spotkała go taka sama przygoda, jak mnie trzy
lata wcześniej. Ukradli mu portfel z pieniędzmi i Edek
został bez grosza. I znów bardzo pomocny okazał się
dyrektor placówki LOT-u, Tomasz Frączek. Załatwił
jak najtańszy bilet, za który ja zapłaciłem, a Edek oddał mi pieniądze już po powrocie do Warszawy.
Ominęła mnie niestety największa atrakcja futbolowego turnieju: mecz finałowy z Hiszpanią. Dokładnie w tym czasie komentowaliśmy z Andrzejem
Personem „na zapis” zawody lekkoatletyczne, a na
Camp Nou dotarliśmy taksówką już po finale. Wielkie chwile przeżywali Hiszpanie, bo na Montjuic bieg
na 1500 metrów wygrał niespodziewanie Fermin Cacho, a piłkarze w meczu o złoto pokonali Polskę 3:2.
W obu przypadkach złote medale wręczał sam król
Juan Carlos. Hiszpanom w ogóle te igrzyska wyszły
nadspodziewanie. Zdobyli aż trzynaście złotych medali. Oczywiście najwięcej w historii. Cichym bohaterem był zaś Stefan Paszczyk, który przez kilka lat
poprzedzających igrzyska był głównym doradcą rządu hiszpańskiego w kwestii sportowych przygotowań.
I na dodatek precyzyjnie przewidział te sukcesy, w co
wcześniej nikt w Hiszpanii nie chciał wierzyć.

Amigos para siempre...
W Barcelonie miałem sposobność być zarówno na
otwarciu, jak też zamknięciu igrzysk. Obydwie uroczystości zrobiły, zapewne nie tylko na mnie, kolosalne wrażenie. Chyba tylko z racji igrzysk olimpijskich
przygotowuje się olbrzymie widowiska z niesamowitym rozmachem. I nie ma chyba w żadnym z krajów organizujących igrzyska najwybitniejszych artystów, którzy przy tej okazji odmówiliby współpracy.
Sądzę, że nawet honoraria nie są tu najważniejsze.
Z barcelońskich igrzysk chyba najbardziej utkwiła mi
przepiękna piosenka wykonywana na otwarciu przez
Placido Domingo i Victorię de los Angeles „Amigos
para siempre” - „Przyjaciele na zawsze”. Bo też jak
ktoś się zaprzyjaźni z Barceloną, to pozostanie jej
przyjacielem na zawsze.
Krzysztof Miklas

Konkurs na osiedlowe obrazki

W

Miejskiej Bibliotece na os. Bratkowice w Łowiczu wyłoniono już 25 najlepszych prac plastycznych, spośród 66, które wpłynęły na konkurs
„Osiedlowe obrazki”. Współorganizatorem była Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, obchodząca 50-lecie
powstania. Konkurs skierowany był do wszystkich,
którzy w dowolnej formie plastycznej chcieli przedstawić uroki osiedlowego życia. Najwięcej prac nadesłały
przedszkolaki. Przedstawiły głównie zabawy na osiedlowych placach, rozmowy przy „trzepaku”, widok na
osiedle. 3 grudnia autorzy najładniejszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez ŁSM. Nagrody specjalne
od burmistrza Łowicza trafią do najstarszego i najmłodszego uczestnika konkursu.
(eb)

Musical ewangelików
prawie bez publiczności

Z

aledwie kilkoro dzieci oglądało musical „Puzzle”,
na który zaprosili do Łowickiego Ośrodka Kultury
za darmo w ostatnią sobotę, 17 listopada ewangelicy z łowickiego oddziału parafii ewangelicko-augsburskiej w Kutnie. Odgrywany z pełnego playbacku musical dzieci raczej nie zachwycał. Jeszcze podczas jego
trwania część dzieci wymogła na rodzicach wyjście na
zakupy do miasta. Może gdyby na sali było więcej dzie- Muzycy z orkiestry dętej OSP Łowicz wystąpili w nowych galowych strojach strażackich.
ci, zabawa byłaby lepsza.
(mak)

GOK Nieborów

Kolejny wyjazd do teatru

N

a początku grudnia Gminny Ośrodek Kultury
w Nieborowie zorganizuje kolejny wyjazd do teatru. Autokarowe wyjazdy organizowane są od
lat i cieszą się dużym powodzeniem, zbierając zazwyczaj komplet wycieczkowiczów. - Niedawno byliśmy
w teatrach Bajka i Roma, więc teraz może wybierzemy
się do Komedii lub Buffo - mówi dyrektor GOK Izabela Gać.
(wcz)

Orkiestra OSP podziękowała sponsorom
K

rótkim występem oraz poczęstunkiem MiejskoPowiatowa Strażacka Orkiestra Dęta działająca
od kwietnia tego roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łowiczu podziękowała sponsorom i zaprzyjaźnionym
osobom za pomoc. Kapelmistrz Jan Dutkiewicz otrzymał ufundowaną przez sponsorów buławę marszową.
Orkiestra zagrała między innymi Marsza Generalskiego z odnalezionych i odnowionych nut starej orkiestry, utwór Grande Mater, Krakowiaka z polskiej
opery narodowej „Krakowiacy i Górale”, Poloneza K.
Karpińskiego i Mazura Chłopickiego.

Podczas spotkania orkiestrze błogosławił proboszcz
parafii katedralnej ksiądz Wiesław Skonieczny. - W łęczyckim przyzwyczaili mnie do tego, że wiele uroczystości kościelnych ma dodatkową oprawę w postaci
orkiestry strażackiej. Dlatego tak ucieszyłem się, że
w Łowiczu też powstanie porządna orkiestra dęta - powiedział proboszcz. Prezes łowickiej jednostki OSP
wręczył sponsorom listy gratulacyjne. Po części oficjalnej muzycy z orkiestry, władze straży oraz sponsorzy spotkali się na poczęstunku.
(mak)
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

Koniec rozgrywek w okrêgu
rian Rybus, Tomasz Rybus - Polańczyk,
Mariusz Dylik.
Domaniewice, 10 listopada. Mecz
zakończył się co prawda wynikiem korzystnym dla Vagatu, ale wynik 4:1 został jednak
zweryfikowany. W domaniewickim zespole
wystąpił zawodnik, który nie został wpisany do protokołu.
Połowa listopada to nie najlepszy termin
na rozgrywanie meczów - stwierdził trener
Artur Kołaczyński. Uzbierałem jedynie
dziesięciu zawodników, w tym dwóch „pożyczyłem” z drużyny Kuchara. Mimo to dali
z siebie wszystko, i dopóki starczało sił bronili się dzielnie, między innymi bramkarz
Piotr Jabłoński obronił rzut karny. Honorową bramkę już przy wyniku 0:4 zdobył „zapożyczony” z Kuchara - Adrian
Polańczyk.
Pozostałe mecze 11. kolejki: Laktoza
Łyszkowice - Olimpia Chąśno 1:2, Juvenia Wysokienice - Sierakowianka Sierakowice 4:2, Fenix Boczki - GKS Głuchów
3:0 (w.o.), Widok Skierniewice - Rawka
Bolimów 1:4.
Zweryfikowano mecz 4. kolejki: GKS
Głuchów - Start Złaków Borowy 0:3
(w.o.).
1. Pelikan Łowicz
11 33 90-10
2. Juvenia Wysokienice
11 30 41-10
3. Vagat Domaniewice
11 17 35-36
4. Rawka Bolimów
11 18 29-24
5. Sierakowianka
11 16 29-32
6. Olimpia Chąśno
11 16 24-30
7. Fenix Boczki
11 13 22-45
8. Naprzód Jamno
11 11 25-33
9. Start Złaków Borowy
11 11 16-26
10. Laktoza Łyszkowice
11 10 18-25
11. Widok Skierniewice
11 9 13-31
12. GKS Głuchów
11 8 14-54
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
Zaległy mecz 8. kolejki: Mazovia Rawa
Mazowiecka - Białka Biała Rawska 3:0.
1. Pelikan Łowicz
9 25 34-3
2. Mazovia Rawa Maz.
9 21 35-13
3. Pogoń Bełchów
9 19 37-17
4. Czarni Bednary
9 16 40-24
5. Jutrzenka Mokra Pr.
9 13 19-23
6. Białka Biała Rawska
9 12 13-16
7. Jutrzenka Drzewce
9 9 35-26

8. Witonia Osiek
9 9 19-34
9. Wulkan Wólka Lesiewska 9 2 13-50
10. Macovia Maków
9 2 6-45
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
Zaległy mecz 1. kolejki: GLKS Wołucza
- Laktoza Łyszkowice 6:1.
1. Orlęta Cielądz
8 18 28-13
2. Olimpia Jeżów
8 16 31-18
3. Widok Skierniewice
8 16 26-6
4. GLKS Wołucza
8 6 14-31
5. Laktoza Łyszkowice
8 3 8-39
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
Jesienią nie udało się rozegrać meczu Macovia Maków - Astra Zduny i jeśli zespół ze
Zdun przystąpi do rundy wiosennej to wówczas zaległość ta zostanie odrobiona.
Zweryfikowano mecz 9. kolejki: Macovia Maków - Jutrzenka Drzewce 3:0 (w. (na
boisku 2:2)
1. Mazovia Rawa Maz.
8 18 51-11
2. Pogoń Bełchów
8 18 46-18
3. Rawka Bolimów
8 18 22-10
4. Start Złaków Bor.
8 17 39-21
5. Widok Skierniewice
8 16 35-16
6. Macovia Maków
7 7 12-33
7. Jutrzenka Drzewce
8 6 19-36
8. Astra Zduny
7 3 12-42
9. Fenix Boczki
8 0 2-51
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
Zaległy mecz 2. kolejki: Unia Skierniewice - Juvenia Wysokienice 3:0 (w.o.). Zaległy mecz 3. kolejki: Juvenia Wysokienice
- Widok Skierniewice 0:3 (w.o.).
1. Unia Skierniewice
7 19 27-0
2. Olimpia Chąśno
7 17 32-2
3. Widok Skierniewice
7 15 24-6
4. Pelikan Łowicz
7 10 27-16
5. Mazovia Rawa Maz.
7 9 9-19
6. Sokół Regnów
7 6 8-43
7. GLKS Sadkowice
7 6 18-20
8. Juvenia Wysokienice
7 0 5-44
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
1. Pelikan I Łowicz
5 15 43-0
2. Unia Skierniewice
5 12 20-7
3. Mazovia Rawa Maz.
5 9 13-8
4. Widok I Skierniewice
5 6 10-16
5. Pelikan II Łowicz
5 3 3-22
6. Widok II Skierniewice
5 0 3-39
(p)

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów i młodzików

5. Unia Skierniewice
11 20 24-11
6. WKS Wieluń
11 20 26-29
7. Włókniarz Pabianice
11 15 24-20
8. MKP Zgierz
11 11 20-25
9. LKS Czarnocin
11 7 9-27
10. Mazovia Rawa Maz.
11 7 11-52
11. Warta Sieradz
10 6 7-36
12. Orzeł Łódź
11 1 8-42
 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
11. kolejka: Pelikan Łowicz - Żak Godzianów 12:0, Widzew Łódź - GKS Bełchatów 3:6, WOY Opoczno - Włókniarz
Pabianice 4:1, PMOS Zduńska Wola - Unia
Skierniewice 2:6, WKS Wieluń - UKS SMS
Łódź 0:3, MULKS Łask - ŁKS Łódź 4:4.
1. UKS SMS Łódź
11 29 65-5
2. ŁKS Łódź
11 26 38-13
3. GKS Bełchatów
11 25 59-16
4. Unia Skierniewice
11 22 36-16
5. WOY Opoczno
11 22 40-29
6. Włókniarz Pabianice
11 19 20-18
7. Widzew Łódź
11 15 21-26
8. WKS Wieluń
11 12 20-25
9. MULKS Łask
11 11 33-34
10. Pelikan Łowicz
11 7 27-45
11. PMOS Zduńska Wola
11 4 11-56
12. Żak Godzianów
11 0 6-100
 WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
11. kolejka: Pelikan Łowicz - UKS
Trójka Tomaszów Mazowiecki 1:1, Widzew Łódź - GKS Bełchatów 3:6, Ceramika Opoczno - Włókniarz Pabianice 0:3,
PMOS Zduńska Wola - Unia Skierniewice
0:0, Warta Sieradz - UKS SMS Łódź 0:9,
MKP Zgierz - ŁKS Łódź 0:1.
(p)
1. UKS SMS Łódź
11 33 66-5
2. ŁKS Łódź
11 30 28-10
3. GKS Bełchatów
11 22 37-24
4. Trójka Tomaszów Maz.
11 19 14-25
5. Włókniarz Pabianice
11 18 21-20
6. Widzew Łódź
11 15 25-19
7. Pelikan Łowicz
11 14 15-20
8. Warta Sieradz
11 13 20-32
9. Unia Skierniewice
11 11 19-34
10. MKP Zgierz
10 7 10-19
11. Ceramika Opoczno
11 6 7-30
12. PMOS Zduńska Wola
10 2 2-26

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
9. kolejka: Pogoń Godzianów - Mazovia
Rawa Mazowiecka 1:1, Victoria Chrząszczew - Orzeł Nieborów 3:4, Czarni Bednary - Dar Placencja 5:1, Olimpia Niedźwiada - Orlęta Cielądz 1:1. Pauza: Astra
Zduny. Zaległy mecz 6. kolejki: Olimpia
Niedźwiada - Czarni Bednary 0:0.
1. Mazovia Rawa Maz.
8 22 39-5
2. Olimpia Niedźwiada
8 17 18-5
3. Orlęta Cielądz
8 17 22-15
4. Pogoń Godzianów
8 16 22-10
5. Czarni Bednary
8 11 21-10
6. Orzeł Nieborów
8 9 16-16
7. Astra Zduny
8 7 21-24
8. Dar Placencja
8 3 7-45
9. Victoria Chrząszczew
8 0 7-43
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
11. kolejka:
 NAPRZÓD Jamno - PELIKAN Łowicz 2:5 (0:3); br.: Dawid Sut 2, Mateusz
Wójcik 2 i Michał Marcinowski.
Pelikan: Krzeszewski (41 Kuciński) Plichta, Wawrzyn, Przemysław Sut (55
Grzybek), Kędziora, Pająk (49 Ratajczyk),
Marcinowski, Janus, Kwiatkowski (41 Sumiński) - Wójcik, Dawid Sut.
Jamno, 10 listopada. Na tak fatalnych
boiskach jak to w Jamnie nikt nie powinien
grać w piłkę - stwierdził trener Pelikana, Artur Balik. Pelikan dorzucił do swojej kolekcji kolejne zwycięstwo, a mecz rozstrzygnął
się już praktycznie w pierwszej połowie, po
której łowiczanie prowadzili 3:0.
Juniorzy młodsi Pelikana wygrali wszystkie swoje mecze w rundzie jesiennej zdobywając komplet 33 punktów i rekordową liczbę 88. goli (średnia osiem na jeden mecz).
Przypomnieć należy, że zawodnicy Pelikana aż dziewięć meczów grali na wyjazdach
i tylko dwa na własnym boisku. Mimo dużych
zmian personalnych przed sezonem drużyna
spisała się znakomicie i jest na dobrej drodze
do awansu do ligi wojewódzkiej.
 VAGAT Domaniewice - START Złaków Borowy 0:3 (w.o.)
Start: Jabłoński - Dubiel, Nalewajczyk,
Mateusz Dylik - Skierski, Dmosiński, Ad-

Na razie nie jest najlepiej
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
13. kolejka: Piotrcovia Piotrków Trybunalski - UKS SMS Łódź 1:1, MKS Kutno
- Orzeł Łódź 5:2, Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola - ŁKS Łódź 0:5, Ceramika Opoczno
- Widzew Łódź 1:2, Mechanik Radomsko WKS Wieluń 1:4, Widok Skierniewice - Lechia Tomaszów Mazowiecki 4:3, Pelikan
Łowicz - GKS Bełchatów 1:8.
1. Ceramika Opoczno
13 36 56-10
2. GKS Bełchatów
12 30 34-9
3. Widzew Łódź
13 30 45-16
4. ŁKS Łódź
12 28 40-16
5. Orzeł Łódź
13 21 29-29
6. MKS Kutno
13 20 25-40
7. WKS Wieluń
13 19 31-35
8. UKS SMS Łódź
13 19 39-12
9. Mechanik Radomsko
13 19 31-40
10. Piotrcovia Piotrków
13 14 28-32
11. Widok Skierniewice
13 10 17-44
12. Lechia Tomaszów Maz.
13 10 18-38
13. Pogoń-Ekolog Zd. Wola
13 10 18-38
14. Pelikan Łowicz
13 0 8-60
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
13. kolejka: Lechia Tomaszów Mazowiecki - UKS SMS Łódź 2:3, Warta Sieradz
- Włókniarz Konstantynów Łódzki 1:2, Mabudo-Ferax Zduńska Wola - Widzew Łódź
0:1, Mazovia Rawa Mazowiecka - GKS Bełchatów 0:6, Unia Skierniewice - Ceramika
Opoczno 5:3, Mechanik Radomsko - WKS
Wieluń 4:1. Pauza: ŁKS Łódź.
1. UKS SMS Łódź
12 36 51-7
2. Widzew Łódź
12 28 37-15
3. Unia Skierniewice
12 24 24-17
4. Lechia Tomaszów Maz.
12 24 27-20
5. ŁKS Łódź
12 23 26-9
6. Mechanik Radomsko
12 23 27-18
7. GKS Bełchatów
12 17 29-17
8. Mabudo-Ferax Zd. Wola
12 13 22-29

Adam Pochwała gra w Pelikanie-94.
9. Włókniarz Konstantynów 12 12 16-20
10. Ceramika Opoczno
12 11 24-38
11. WKS Wieluń
12 7 12-27
12. Warta Sieradz
12 4 7-42
13. Mazovia Rawa Maz.
12 2 11-53
 WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY:
11. kolejka: Włókniarz Pabianice - ŁKS
Łódź 2:2, MKP Zgierz - Unia Skierniewice 0:3, WKS Wieluń - LKS Czarnocin 4:1,
GKS Bełchatów - Mazovia Rawa Mazowiecka 7:1, UKS SMS Łódź - Orzeł Łódź
3:0 (w.o.).
1. UKS SMS Łódź
10 28 47-4
2. GKS Bełchatów
10 22 37-10
3. ŁKS Łódź
11 21 40-11
4. Widzew Łódź
10 20 29-15
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Judo - eliminacje do Pucharu Polski OTK juniorów mł.

Podleœny awansowa³
Warszawa, 10 listopada. W eliminacjach do Pucharu Polski OTK juniorów
młodszych wystąpiło trzech judoków łowickiego MKS „Zryw”, ale awans do szesnastoosobowego finału wywalczył jedynie
w kategorii Piotr Podleśny. W pierwszej
walce podopieczny trenerki Iwony Grzegory-Gajda przegrał co prawda z Janem
Brotem (ŁPKS Gwardia Łódź), a w kolejnych walkach wygrał z Jakubem Dobrowolskim (UKJ AON Warszawa) i przegrał
ze Stanisławem Dąbrowskim (AZS UW
Warszawa).
Drugi z naszych zawodników - Krystian
Piekacz rozpoczął od porażki z późniejszym zwycięzcą Patrykiem Piotrowskim
(UKJ Ryś Warszawa), ale w kolejnych walkach wygrał z Jakubem Dąbrowskim (UKJ
AON Warszawa) i Bartoszem Murawskim
(Hetman Białystok), a w walce o piąte miejsce uległ Stanisławowi Dąbrowskiemu
(AZS UW Warszawa).
Najsłabiej wypadł w stolicy Piotr Leszczyński, który doznał dwóch porażek - z
Bartoszem Kurkiewicz (UKJ Ryś Warszawa)
i Dawidem Feligą (UKS 7 Sochaczew).
46 kg: 1. Patryk Piotrowski (UKJ Ryś
Warszawa), 2. Mateusz Woch (ŁPKS Gwardia Łódź), 3. Dominik Stypiński (UKJ AON
Warszawa) i Przemysław Szerszeniewski
(UKJ Białołęka Warszawa), 7. Krystian
Piekacz (Zryw Łowicz).

Piotr Podleśny awansował do PP OTK.
55 kg: 1. Łukasz Kiełbasiński (UKJ Ryś
Warszawa), 2. Konrad Feliga (UKS 7 Sochaczew), 3. Stanisław Dąbrowski (AZS
UW Warszawa) i Jan Brot (ŁPKS Gwardia Łódź), 5. Piotr Podleśny (Zryw Łowicz).
66 kg: 1. Bartosz Kurkiewicz (UKJ Ryś
Warszawa), 2. Patryk Ciechomski (Kitrzenka
Płock), 3. Dawid Feliga (UKS 7 Sochaczew)
i Maciej Sałata (Start Radom), 9. Piotr Leszczyński (Zryw Łowicz).
(p)

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w tenisie stołowym

Obie ekipy awansowa³y

Biała Rawska, 13 listopada. Znakomicie w turnieju rejonowych dziewcząt spisały się reprezentantki powiatu łowickiego.
Zarówno pingpongistki Gimnazjum nr 2
w Łowiczu, jak i uczennice Gimnazjum
w Domaniewicach zagrały w finale mistrzostw województwa łódzkiego, które rozegrany został także w Białe Rawskiej.
 DZIEWCZĘTA:
Mecze ćwierćfinałowe: GP 2 Łowicz GP Maków 3:0, GP Głuchów - GP Lubania 3:0, GP Domaniewice - GP 2 Skierniewice 3:0, GP Stara Wojska - GP 3
Kutno 3:2. Mecze półfinałowe: GP2 Łowicz
- GP Głuchów 3:0, GP Domaniewice GP Stara Wojska 3:0. Mecz o 3. miejsce:
GP Głuchów - GP Stara Wojska 3:0. Mecz
o 1. miejsce: GP 2 Łowicz - GP Domaniewice 3:0.
1. GP 2 Łowicz
3 3 9-0
2. GP Domaniewice
3 2 6-3
3. GP Głuchów
3 2 6-3
4. GP Stara Wojska
3 1 3-8
5. GP 3 Kutno
1 0 2-3
GP Maków
1 0 0-3
GP Lubania
1 0 0-3
GP 2 Skierniewice
1 0 0-3
Mistrzyniami okazały się uczennice
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu (Ksenia Włuczyńska, Marzena Osowska i Katarzyna
Wąsikowska - nauczycielka w-f Aneta
Walkiewicz), a awans do turnieju wojewódzkiego wywalczyły także uczennice
Gimnazjum w Domaniewicach (Żaneta Ka-

pusta i Monika Sokół - nauczyciel w-f Mieczysław Szymajda).
 CHŁOPCY:
Mecze eliminacyjne: GP 2 Skierniewice - GP Boguszyce 3:2, GP Błędów - GP
3 Skierniewice 3:0. Mecze ćwierćfinałowe: GP Biała Rawska - GP 3 Kutno 3:0, GP
2 Skierniewice - GP Dąbrowice 3:1, GP 3
Łowicz - GP Winna Góra 3:1, GP Maków - GP Błędów 3:2. Mecze półfinałowe:
GP Biała Rawska - GP 2 Skierniewice 3:1,
GP 3 Łowicz - GP Maków 2:3. Mecz o 3.
miejsce: GP 2 Skierniewice - GP 3 Łowicz
3:2. Mecz o 1. miejsce: GP Biała Rawska GP Maków 3:0.
1. GP Biała Rawska
3 3
9-1
2. GP Maków
3 2
6-7
3. GP 2 Skierniewice
4 3 10-8
4. GP 3 Łowicz
3 1
7-7
5. GP Błędów
2 1
5-3
GP Dąbrowice
1 0
1-3
GP Winna Góra
1 0
1-3
GP 3 Kutno
1 0
0-3
9. GP Boguszyce
1 0
2-3
GP 3 Skierniewice
1 0
0-3
Reprezentanci Gimnazjum nr 3 w Łowiczu (Piotr Podsędek, Kamil Koza i Michał Karmelita - nauczyciel w-f Zbigniew
Gronczewski) wywalczyli w zawodach
rejonowych czwarte miejsce, a miejsce
5-8 zajęli uczniowie Gimnazjum w Błędowie (Bartosz Białkowski, Dariusz Boczek
i Tomasz Lus - nauczyciel w-f Konrad Ścibor).
(p)

Piłka siatkowa - 2. i 3. kolejka V edycji BLS

Bzura z dwoma wygranymi
Bielawy, 17-18 listopada. Nowymi liderami rozgrywek w ramach V edycji
Bielawskiej Ligi Siatkówki jest ekipa Bzury Sobota, która straciła jednak już jeden
punkt wygrywając w meczu na szczycie
z Oldboyem 3:2.
2. kolejka: UKS Bzura Sobota - Destroyes Bielawy 3:0 (25:21, 25:18, 25:12), Cygany Bielawy - Grom Walewice 1:3 (19:25,
18:25, 25:21). Pauza: Green Steel Borów.
Mecz: Busters Bielawy - Oldboy Bielawy
przełożono na sobotę 24 listopada. 3. kolejka: Grom Walewice - Green Steel Borów przełożono na 2 grudnia, Busters Bielawy - Destroyers Bielawy 0:3 (w.o.), UKS
Bzura Sobota - Oldboy Bielawy 3:2 (22:25,
25:21, 25:19, 23:25 17:15). Pauza: Cygany Bielawy.

1. UKS Bzura Sobota (4)
2 5 6-2
2. Oldboy Bielawy (2)
2 4 5-4
3. Green Steel Borów (2)
1 3 3-1
4. Grom Walewice (7)
2 3 3-4
5. Busters Bielawy (1)
2 3 3-3
6. Destroyers Bielawy (5)
3 3 5-6
7. Cygany Bielawy (5)
2 0 2-6
W sobotę 24 listopada rozegrana zostanie 4. kolejka: godz. 16.00: Busters Bielawy
- Oldboy Bielawy, Grom Walewice - UKS
Bzura Sobota, godz. 17.00: Green Steel Borów - Oldboy Bielawy i Cygany Bielawy Destroyes Bielawy. Następnego dnia - w niedzielę 25 listopada odbędzie się 5. kolejka:
godz. 13.00: UKS Bzura Sobota - Green Steel Borów, Cygany Bielawy - Busters Bielawy
i godz. 14.00: Oldboy Bielawy - Grom Walewice. Pauza: Destroyers Bielawy.
(p)
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Piłka siatkowa - 4. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Liderzy zgodnie wygrywaj¹
Łowicz, 16 listopada. W fotelu lidera
po czwartej kolejce spotkań, którą rozegrali
amatorzy siatkówki w miniony piątek w ramach Amatorskich Mistrzostw Łowicza nadal prowadzi ekipa z Głowna - TKKF BS.
W swoim ostatnim spotkani siatkarze tego
zespołu pokonali Dzi-koś-ć. Chąśno. Zespół Michała Kośmidra nie poddał się jednak bez walki. Zdołał nawet urwać liderom
tabeli jedna partię, przegrywając 1:3. Nadal
nie zawodzi faworyt do mistrzowskiego tytułu Voley Płock, który w swoim trzecim
pojedynku odniósł trzecie zwycięstwo, pokonując tym razem 3:0 Zjadaczy ze Skierniewic. Bardzo mocny w tym sezonie będzie TKKF Expandor Głowno, który gra
we wzmocnionym składzie. Do tej drużyny dołączyła część zawodników Rzemiosła. TKKF w 4. kolejce odniósł cenne zwycięstwo nad LZS Retki 3:1.
Nadal bez zwycięstwa w rozgrywkach
pozostaje TKKF Księżak Łowicz, który
w swoim trzecim pojedynku przegrał 2:3
z drużyną ze Skierniewic.
4. kolejka I ligi AMŁ:
n LZS Retki - TKKF EXPANDOR
Głowno 1:3 (21:25, 23:25, 25:16, 24:26)
n DZI-KOŚ-Ć Chąśno - TKKF Bank
Spółdzielczy Głowno 1:3 (23:25, 21:25,
25:23, 20:25)
n BOYS Skierniewice - TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:2
n ZJADACZE Skierniewice VOLEY
Płock 0:3
Pauza: OLCZAK-ISKRA Łowicz.
1. TKKF BS Głowno
4 12 12:3
2. Voley Płock
3
9 9:0
3. TKKF Expandor Głowno 4
9 9:4.
4. Zjadacze Skierniewice
4
6 6:7
5. Boys Skierniewice
4
5 7:8
6. LZS Retki
3
3 5:6
7. Olczak Iskra Łowicz
3
2 3:8
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Koszykówka - 4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Przegra³y, ale by³o nieŸle
 ŁKS I Łódź - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 77:44 (22:6, 21:16, 19:5, 15:17)
Księżak: Milena Mitek 13, Blanka Sokół 10, Maja Podrażka 9 (2x3), Agnieszka Wójcik 2 i Magdalena Jagura oraz Daria
Kucińska 9, Ada Olejniczak 1, Patrycja Haczykowska, Joanna Brandt, Karolina Workowska, Magdalena Augustyniak, Marcelina Chlebna i Sylwia Woźniak.
Najwięcej dla ŁKS I: Roksana Szmidt 16
(3x3) i Anna Kolasa 16 (1x3).
Łódź, 17 listopada. Faworytkami do
zwycięstwa w obecnych rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek i jednocześnie niemalże pewniakiem do medalu
w mistrzostwach Polski w tej kategorii wiekowej jest ekipa ŁKS I. Łodzianki rozpoczęły sezon od kolejnych wysokich zwycięstw:
z ŁKS II 93:35, z Liderem Tomaszów Mazowiecki 119:13 i z Basketem Aleksandrów
124:46, ale podopieczne trenera Pawła Dolińskiego stoczyły mimo wszystko w hali
sportowej łódzkiego MOSiR przy Al. Unii
2 całkiem niezły pojedynek.
Rozpoczęło się jednak zgodnie z przewidywaniami od prowadzenia gospodyń 5:0,
a w pierwszej kwarcie punktowały dla Księżaka Milena Mitek i Blanka Sokół. Łodzianki pierwszą część zakończyły wysoką
przewagą 22:6, ale już znacznie lepiej było
w drugiej odsłonie. Dwie „trójki” Mai Po-

drażki i skuteczne podkoszowe penetracje
„Centerek” dały naszej drużynie kolejnych
szesnaście punktów. W trzeciej kwarcie nie
było już tak dobrze, o czym świadczy zdobycie tylko pięciu punktów, ale ostatnia odsłona była już zdecydowanie lepsza. Kadetki UMKS Księżak okazały się nawet
minimalnie lepsze od gospodyń (wygrana
17:15), a najlepsza w tej fazie była Daria
Kucińska.
W kolejnym meczu „Centerki” zmierzą
się w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu
z Liderem Tomaszów Mazowiecki, a mecz
ten odbędzie się w najbliższy sobotę - 24 listopada o godz. 10.00.
(d, p)
4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek:
ŁKS I Łódź - UMKS Księżak Łowicz
77:44, ŁKS II Łódź - UKS Jordan Łódź
51:80, Lider Tomaszów Mazowiecki - Basket Aleksandrów Łódzki 51:64. Mecz:
UKS Orlik Ujazd - PTK Pabianice przełożono.
1. ŁKS I Łódź
4 8 413:138
2. UKS Jordan Łódź
4 7 328:236
3. PTK Pabianice
3 6 204:164
4. Basket Aleksandrów
4 6 224:311
5. UMKS Księżak Łowicz 4 5 222:287
6. Lider Tomaszów Maz. 4 5 171:288
7. UKS Orlik Ujazd
3 4 140:168
8. ŁKS II Łódź
4 4 187:297

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Zimna znów skutecznie

Siatkarskie rozgrywki w Łowiczu stoją na niezłym poziomie.
8. TKKF Księżak
4
2 5:11
9. Dzi-koś-ć Chąśno
3
0 1:9
Piata kolejka spotkań I ligi Amatorskich
Mistrzostw Łowicza odbędzie się w piątek 9 listopada w hali sportowej OSiR nr 2
przy ul. Topolowej 2: godz. 18.30: TKKF

Expandor Głowno - Dzi-Koś-ć Chąśno,
godz. 20:00: Voley Płock - Boys Skierniewice, TKKF Księżak Łowicz - LZS Retki
i Zjadacze Skierniewice - Iskra Łowicz. Pauza: TKKF BS Głowno.
Zbigniew Łaziński

Koszykówka - 5. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików

Czwarta wygrana m³odzików
 PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 39:56 (14:20, 8:13, 9:14,
8:9)
Księżak: Marcel Ołubek 25 (3x3), Łukasz Wójcik 5, Wojciech Tomaszkiewicz
4, Piotr Ptasiński 2 i Łukasz Łaziński 1 oraz
Mateusz Sobolewski 13, Maciej Szkup 1,
Damian Bolimowski, Łukasz Kozmana,
Norbert Major i Rafał Trojanowski.
Najwięcej dla PKK 99: Bartosz Wróbel
13 (1x3) i Filip Osmulski 13.
Pabianice, 17 listopada. Czwarte
zwycięstwo w wojewódzkiej lidze młodzików odnieśli zawodnicy Księżaka z rocznika
1994. W Pabianicach Łowiczanie byli faworytami i nie zawiedli. Pewnie pokonali tamtejszą ekipę PKK 99 i nadal liczą się w walce
o drugie miejsce w rozgrywkach. Faworytem zmagań jest ekipa łódzkiego ŁKS.
Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego już w pierwszej odsłonie szyb-
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ko objęli prowadzenie, po rzucie „za trzy”
Marcela Ołubka. W końcówce kwarty
bardzo dobrą zmianę dał Mateusz Sobolewski i po jego czterech punktach łowiczanie wygrywali 17:11. W ostatniej akcji
znów celnością popisał się Ołubek, który
trafił „trójkę”.
W drugiej kwarcie dobry okres miał na
początku Łukasz Wójcik i dzięki jego akcjom Księżacy odskoczyli na dziesięć punktów. Po zmianie stron nasi młodzicy kontrolowali przebieg spotkania i nawet jeszcze
powiększyli przewagę o sześć oczek. Ostatecznie wygrali 56:39.
W meczu 6. kolejki młodzicy Księżaka
zagrają w hali OSiR nr 2 w Łowiczu o godz.
13.00 z ekipą Junaka Radomsko.
5. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików
starszych: Ósemka Skierniewice - Start Łódź
108:53, Junak Radomsko - ŁKS Łódź 30:85,
PKK 99 Pabianice - UMKS Księżak Ło-

Młodzicy Księżaka mają na koncie już cztery zwycięstwa.

wicz 39:56, UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski - Salos Łódź 56:71.
(Zły, p)
1. ŁKS Łódź
5 10 480:158
2. Ósemka Skierniewice
5 9 452:261
3. UMKS Księżak Łowicz 5 9 295:263
4. UMKS Piotrcovia
5 7 306:327
5. Salos Łódź
5 7 257:394
6. Start Łódź
5 7 264:329
7. PKK 99 Pabianice
5 6 239:434
8. Junak Radomsko
5 5 188:315

 PTK Pabianice - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 86:60 (17:9, 30:10, 16:20, 23:21)
Księżak: Monika Zimna 36 (3x3), Izabela Ziarnik 10, Paulina Guzek 6, Nadia Rachubińska 5 i Hanna Wojda 2 oraz Anna
Czarnecka 1, Iwona Kafarska, Ewa Raczek,
Aleksandra Wojda, Eliza Stawicka, Elżbieta
Siekiera i Weronika Rondoś.
Najwięcej dla PTK: Magdalena Mielczarek 18 (2x3) i Agnieszka Lewandowska 18.
Zgierz, 18 listopada. Po blisko miesięcznej przerwie młodziczki UMKS Księżak rozegrały swój drugi mecz ligowy.
Tym razem podopieczne trenerki Karoliny
Pierzchały zmierzy się w Pabianicach z silną drużyną PTK. Gospodynie tego meczu
wygrały, ale pomimo porażki łowicka trenerka była zadowolona z postawy swoich
zawodniczek.
Najskuteczniejszą w meczu 3. kolejki
wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek
U-14 w ekipie „Centerek” była znowu Monika Zimna, która zdobyła aż 36. punktów.
Trenerka zadowolona była także z gry Hanny Wojdy i Izabeli Ziarnik.

2. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek:
Lider Tomaszów Mazowiecki - MKS Kutno
30:63, Basket II Aleksandrów Łódzki - PTK
Pabianice 16:60, Trójka Sieradz - Mag-Rys
Zgierz 37:52, Basket I Aleksandrów Łódzki - Widzew Łódź 120:36. Mecz: UMKS
Księżak Łowicz - ŁKS Łódź przełożono
na 22 grudnia, godz. 10.00. 3. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek: PTK Pabianice - UMKS Księżak Łowicz 86:60, MKS
Kutno - Basket I Aleksandrów Łódzki 37:63,
ŁKS Łódź - Trójka Sieradz 28:66, MagRys Zgierz - Lider Tomaszów Mazowiecki
64:44, Widzew Łódź - Basket II Aleksandrów Łódzki 69:17.
(d, p)
1. Basket I Aleksandrów
3 6 287:92
2. PTK Pabianice
3 6 244:106
3. Mag-Rys Zgierz
3 6 214:116
4. MKS Kutno
3 5 157:147
5. Trójka Sieradz
3 4 157:137
6. Lider Tomaszów Maz.
3 4 121:157
7. Widzew Łódź
3 4 135:184
8. Basket II Aleksandrów
3 3 52:233
9. UMKS Księżak Łowicz 2 2 95:184
10. ŁKS Łódź
2 2 58:164

Koszykówka - 5. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Przegrali, ale powalczyli…
 ŁKS I Łódź - UMKS KSIĘŻAK Łowicz
75:56 (23:10, 16:13, 24:22, 12:11)
Księżak: Mateusz Aniszewski 30 (1x3), Piotr
Pawłowski 4, Maciej Koper 3 (1x3), Mateusz
Wasiak 3 i Radosław Wilk 2 oraz Antoni Nowak
10 (2x3), Mateusz Anyszka 4, Adrian Guzek
2 i Kajetan Mosiński.
Najwięcej dla ŁKS I: Marcin Kuczera 18
i Dominik Kaczmarek 15.
Łódź, 18 listopada. W wojewódzkiej lidze kadetów są dwie drużyny, które są zdecydowanymi faworytami rozgrywek. Start I
i ŁKS I Łódź. W 4. kolejce łowiccy kadeci
Księżaka (rocznik 1993 i 92) pojechali na mecz
z ŁKS, który do tej pory odniósł trzy zdecydowane zwycięstwa w lidze. Łowiczanie trochę
obawiali się tego spotkania, ale okazało się,
że rywal nie taki straszny, tym bardziej, że zagrał bez dwóch podstawowych graczy. Księżacy również wystąpili bez dwóch zawodników
z pierwszej piątki: kontuzjowany jest nadal Maciej Kucharek, a po chorobie nie mógł zagrać
Łukasz Jagas.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego zaczęli spotkanie lekko przestraszeni
wyższych rywali i po 4. minutach przegrywali
już 2:9. W kolejnych akcjach było lepiej, ale po
10. minutach Księżacy przegrywali 10:23. Ko- Mateusz Wasiak.

lejne kwarty były już wyrównane. W drugiej odsłonie z dobrej strony pokazał się walczący na
deskach Mateusz Anyszka, a punkty w ataku
zdobywał głównie Mateusz Aniszewski.
Po zmianie stron przewaga gospodarzy utrzymywała się cały czas na poziomie 15-18 punktów. W końcówce czwartej kwarty z dobrej strony pokazał się Antoni Nowak, który w trzech
swoich akcjach zdobył osiem oczek (2x3).
W ostatniej kwarcie zdecydowanie najlepszy
wśród łowiczan był Aniszewski, który zdobył
osiem punktów. Celnym rzutem za trzy punkty
zakończył to spotkanie Maciej Koper.
W najbliższą niedzielę łowiczanie zagrają u
siebie w hali OSiR nr 1 o godz. 14.30 z MSZS
Kutno i to będzie trudny rywal. W pełnym składzie w Kutnie nasi kadeci wygrali różnicą tylko
czterech punktów.
5. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów - grupa
A: Ósemka Skierniewice - MSZS Kutno 78:72,
ŁKS I Łódź - UMKS Księżak Łowicz 75:56.
Pauza: Start II Łódź.
1. ŁKS I Łódź
4 8 408:167
2. Ósemka Skierniewice
4 7 294:309
3. UMKS Księżak Łowicz 4 5 281:318
4. Start II Łódź
4 5 282:352
5. MSZS Kutno
4 5 253:372
(z, p)
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Halowa piłka nożna - 1. kolejka I ligi ŁoLiF

£oLiF bez drugoligowców?

22.11.2007 r.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 1. kolejka III ligi ŁoLiF

Victoria - znaczy zwyciêstwo

Łowicz, 18 listopada. Najwyższe
 RTS I Gągolin - RTS II Gągolin
zwycięstwo w 1. kolejce III ligi ŁoLiF od- przełożono na niedzielę 2 grudnia, godz.
niosła ekipa Victorii Zabostów Duży (trener- 15.30.
Łowicz, 18 listopada. Już po raz piętka Zofia Kucharska), która zaaplikowała 1. Victoria Zabostów
1 3 5-0
nasty w listopadzie w hali sportowej łowicswoim rywalom pięć goli nie tracąc żadne- 2. Start Złaków Bor.
1 3 4-1
kiego OSiR nr 1 ruszyły rozgrywki ligi piłgo. W tegorocznych rozgrywkach wystąpi 3. Zatorze II Łowicz
1 3 3-1
ki halowej. Dotąd jednym z atutów, która
ostatecznie czternaście zespołów.
4. Agros-Nova Łowicz
1 1 2-2
zwiększała atrakcyjność dla wielu widzów
1. kolejka III ŁoLiF:
Wega Kocierzew
1 1 2-2
była bardzo mocna obsada, z piłkarzami Pe WEGA Kocierzew - AGROS-NOVA 6. Bezedura Łowicz
0 0 0-0
likana na czele. Nie przeszkodziło to łowiŁowicz 2:2 (2:0); br.: Marcin Kowalik (3)
Pelikan-92 Łowicz
0 0 0-0
czanom w awansie do II ligi i tym bardziej
i Marcin Wróbel (8) - Witold Kunikowski
Płomień Piotrowice
0 0 0-0
dziwi decyzja działaczy o zakazie udziału
(13) i Dawid Plichta (16).
RTS I Gągolin
0 0 0-0
biało-zielonych w rozgrywkach. Nie wi DOMINO Łowicz - VICTORIA ZaRTS
II
Gągolin
0 0 0-0
dział problemu trener Bogdan Pisz, któbostów Duży 0:5 (0:2); br.: Konrad KosioSąsiedzi Jackowice
0 0 0-0
ry nie miał żadnych przeciwwskazań na grę
rek (8), Michał Czapnik 3 (10, 14 i 18) i Ro12.
Olimpia
II
Chąśno
1 0 1-3
do 14 stycznia 2008 roku.
bert Chrabański (20).
1 0 1-4
Decyzja ta jest najbardziej kontrowerASBO-PSP Sochaczew - START Zła- 13. Asbo-PSP Sochaczew
1 0 0-5
syjna jednak w obliczu braku takiej decyków Borowy 1:4 (0:2); br.: Sylwester Pła- 14. Domino Łowicz
W sobotę 24 listopada odbędą się mezji w sprawie Roberta Hyżego, który gra
cheta (17) - Wojciech Kośmider (10), Artur
w futsal (notabene z powodzeniem) w I lidze
Dubiel (12), Wojciech Workowski (19) i Mi- cze 2. kolejki III ligi ŁoLiF, a zmierzą się
wówczas: godz. 12.30: Agros-Nova Łoogólnopolskiej w zespole Hurtapu Łęczyca.
chał Gorzkowski (20).
I to nie po sezonie, a w jego trakcie! Wnio OLIMPIA II Chąśno - ZATORZE II wicz - RTS II Gągolin, godz. 13.00: Bezesek? Można grać - ale nie w Łowiczu!
Łowicz 1:3 (1:0); br.: Andrzej Maciejewski dura Łowicz - RTS I Gągolin, godz. 13.30:
(6) - Hubert Fijałkowski (15), Artur Wolski Wega Kocierzew - Domino Łowicz, godz.
1. kolejka I ligi ŁoLiF:
14.00: Zatorze II Łowicz - Pelikan-92 Ło(20) i Daniel Wróbel (24).
 WARRIORS Bielawy - BLOCKER PELIKAN-92 Łowicz - PŁOMIEŃ wicz, godz. 14.30: Start Złaków Borowy
SI-INTERMARCHE Łowicz 0:4 (0:2);
Piotrowice przełożono na niedzielę 2 grud- - Olimpia II Chąśno, godz. 15.00: Victobr.: Przemysław Urbanek (2), Maciej Jęria Zabostów Duży - Asbo-PSP Sochaczew
nia, godz. 14.30.
drachowicz 2 (10 i 12) i Jarosław Burzy- Blokersi rozpoczęli sezon od efektownego zwycięstwa.
 SĄSIEDZI Jackowice - BEZEDU- i godz. 15.30: Płomień Piotrowice - Sąsiekowski (19).
Bracia Plichtowie stworzyli bardzo cie OLIMPIA-AGATOM Chąśno - RA Łowicz przełożono na niedzielę 2 grud- dzi Jackowice.
Blockersi bardzo szybko zdobyli gola,
kawy team, a zwycięstwo nad Outsiderami OLDBOY Łowicz przełożono na 2 grud- nia, godz. 15.00.
Paweł A. Doliński
ale agresywna gra tego zespołu w 10. minucie szóstym faulem akumulowanym, było bardzo przekonywujące. Wydaje się, że nia, godz. 19.00.
1 3 8-3
a tym samym rytem karnym przedłużonym. Dach-Lux ma całkiem spore możliwości na 1. Pędzące Imadła Łowicz
Wychowanek Pelikana zadebiutował w Legii
sukces
w
rozgrywkach
I
ligi.
2.
Zatorze-Reki-Mag
Łowicz
1 3 5-1
Sporej szansy na strzelenie gola nie wyko
DRUŻYNA-A
Łowicz
AKUMU3.
Blockersi
Łowicz
1
3
4-0
rzystał Przemysław Grzegory i ostatecz1 3 5-3
nie drużyna prowadzona przez Krzysztofa LATORY-MARA Kutno 3:5 (2:2); br.: 4. Akumulatory-Mara Kutno
1 3 4-2
Jędrachowicza odniósł bardzo wyraźne Andrzej Grzegorek 2 (5 i 12) i Grzegorz 5. Dach-Lux Łowicz
Czerbniak (6) - Piotr Michalski (3), Robert 6. Oldboy Łowicz
0 0 0-0
zwycięstwo.
Olimpia Chąśno
0 0 0-0
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz - WI- Kornacki (3), Jacek Buchowicz (12) i MarWarszawa, 15 listopada. Wychowa- ny z Wielkopolski. W 71. minucie górą był
8. Drużyna-A Łowicz
1 0 3-5 nek łowickiego Pelikana - Maciej Rybus, Sebastian Przyrowski, natomiast w 91.
TONIA Osiek 8:3 (2:2); br.: Dawid Ługow- cin Panek 2 (20 i 20).
Faworytami wydawali się gracze Druży- 9. Outsider Łowicz
1 0 2-4 zadebiutował w zeszły czwartek w pierw- minucie po jego strzale Legia wywalczyski 3 (7, 13 i 20), Piotr Szkup 2 (10 i 20), Ja1 0 1-5 szym zespole Legii. Osiemnastoletni piłkarz ła rzut rożny.
rosław Walczak (14), Tomasz Gajda (16) ny-A, ale drużyna Akumulatorów sprawiła 10. Dagram-AT Łowicz
1 0 0-4 zagrał całą drugą połowę meczu o Puchar
i Sebastian Zwierz (18) - Mariusz Trakul (9) ostatecznie sporą niespodziankę. I sprawi 11. Warriors Bielawy
Mimo niewielkiej rangi spotkania - meprawdopodobnie jeszcze nie jedną…
12. Witonia Osiek
1 0 3-8 Ekstraklasy przeciwko Dyskobolii Grodzisk cze Pucharu Ekstraklasy nie cieszą się dui Krzysztof Papuga (10 i 17).
 DAGRAM-AT Łowicz - ZATORZEW sobotę 24 listopada odbędzie się 2. ko- Wielkopolski. Spotkanie zakończyło się bez- żym zainteresowaniem kibiców, Maćkowi
Żółta kartka: Marcin Domalewski (PęREKI-MAG Łowicz 1:5 (0:2); br.: Grze- lejka I ligi ŁoLiF, a zagrają wówczas: godz. bramkowym remisem, jednak występ Mać- należą się duże gratulacje. Mimo że wydzące Imadła).
Debiutujący w I lidze team Witonii Osiek gorz Durka (12) - Radosław Domińczak (4), 16.00: Blockersi-Intermarche Łowicz - Old- ka nie został niezauważony.
stępował na prawej pomocy, która nie jest
zrobił bardzo korzystne wrażenie, ale w Grzegorz Cipiński (7), Patryk Woźniak 2 boy Łowicz, godz. 16.40: Warriors Bielawy
Już jego pierwszy kontakt z piłką zakoń- jego nominalną pozycją, jego gra mogła
(11
i
18)
i
Paweł
Kutkowski
(16).
- Pędzące Imadła Łowicz, godz. 17.20: Aku- czył efektowną serią zwodów i celnym po- się podobać, a co najważniejsze przynosikońcówce Dawid Ługowski i jego koleŻółte kartki: Arkadiusz Przyżycki i Ma- mulatory-Mara Kutno - Dagram-AT Łowicz, daniem do Rogera. Tym samym zjed- ła efekty w postaci celnych podań. Zaandzy wypunktowali rywali. Pędzące Imadła
teusz Piechowski (obaj Zatorze).
pierwszymi liderami w nowym sezonie.
godz. 18.00: Outsider Łowicz - Drużyna-A nał sobie chyba sympatie kibiców, którzy gażowanie młodego zawodnika zauważył
Zatorze wygrywając z Dagramem-AT Łowicz, godz. 18.40: Witonia Osiek - Dach w pomeczowych komentarzach ocenili jego także trener stołecznej Legii - Jan Urban,
 DACH-LUX Łowicz - OUTSIDER
Łowicz 4:2 (3:0); br.: Bogdan Plichta 2 udowodniło, że jest jednym z tegorocz- -Lux Łowicz i godz. 19.20: Zatorze Łowicz występ „jedynym pozytywem tego meczu”. który w pomeczowej konferencji pochwa(1 i 4) i Michał Plichta 2 (7 i 13) - Jakub Do- nych faworytów - nawet do mistrzowskie- - Olimpia-Agatom Chąśno.
W 64 minucie, mimo braku miejsca, zawod- lił go za niezły występ. Miejmy nadzieje że
go tytułu.
roba (16) i Robert Wojtasiak (18).
Paweł A. Doliński nik oddał ładny strzał, który niestety został wraz z pochwałami przyjdą kolejne mecze
zablokowany przez jednego z obrońców w pierwszej drużynie których będziemy moHalowe mistrzostwa Łowicza - 1. kolejka II ligi ŁoLiF
Dyskobolii. Maciek Rybus jeszcze dwukrot- gli podziwiać Maćka!
Michał Trzoska
nie probował zaskoczyć bramkarza druży-

Debiut Maæka Rybusa

Reebok pierwszym liderem

Łowicz, 17 listopada. Ostatecznie
znowu trzynaście ekip zagra w tegorocznych rozgrywkach II ligi ŁoLiF-u, a najlepiej
nowy sezon rozpoczęli gracze łowickiego
Reeboka. Zespół ten wygrał z debiutującym
na zapleczu łowickiej ekstraklasy teamem
Banasz-Internet.
1. kolejka II ŁoLiF:
 CHIŃSKA-DARK Łowicz - FANTAZJA Domaniewice 1:1 (1:1); br.: Ariel
Jarosz (2) - Sylwester Strugiński (12).
 LARUM Łowicz - KOWMIR Łowicz 3:2 (1:0); br.: Marcin Grocholewicz 2

(11 i 15) i Błażej Golis (24) - Cezary Kwiatkowski (16) i Maciej Zieliński (18).
 VAGAT Domaniewice - ROLMECH-CZARNI Bednary 1:3 (1:1); br.:
Sylwester Wielec (6) - Przemysław Grzywacz 2 (3 i 15) i Dominik Myczka (22).
 MC Zduny - ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE Łowicz 0:1 (0:1); br.: Dominik
Czeczko (4).
 REEBOK Łowicz - BANASZINTERNET Łowicz 8:3 (2:1); br.: Marcin Mika 3 (9, 12 i 17), Daniel Płuszka 3
(15,20 i 21), Damian Żurek (15) i Piotr Sło-

W pojedynku Turbo-Car - Stefan lepszym team z Gutenowa.

ma (24) - Łukasz Szakiel 3 (10, 13 i 24).
Żółta kartka: Michał Kroc (Banasz).
 KS STEFAN Łowicz - TURBO-CAR
GUTENÓW Łowicz 1:2 (0:2); br.: Daniel
Gajewski (14) - Jarosław Wróblewski (2)
i Wiktor Muras (6).
Żółte kartki: Patryk Patos, Daniel Gajewski i Damian Pawłowski (wszyscy Stefan)
oraz Łukasz Sęk (Turbo-Car).
Pauza: ZAJĄCE Łowicz.
1. Reebok Łowicz
1 3 8-3
2. Czarni Bednary
1 3 3-1
3. Larum Łowicz
1 3 3-2
4. Turbo-Car Gutenów
1 3 2-1
5. Alcatraz-Przedmieście Łowicz 1 3 1-0
6. Chińska-Dark Łowicz
1 1 1-1
Fantazja Domaniewice
1 1 1-1
8. Zające Łowicz
0 0 0-0
9. Kowmir Łowicz
1 0 2-3
10. KS Stefan Łowicz
1 0 1-2
11. MC Zduny
1 0 0-1
12. Vagat Domaniewice
1 0 1-3
13. Banasz-Internet Łowicz
1 0 3-8
W najbliższą niedzielę 25 listopada zostanie rozegrana 2. kolejka II ligi ŁoLiF: godz.
12.00: Zające Łowicz - Chińska-Dark Łowicz, godz. 12.30: Banasz-Internet Łowicz
- KS Stefan Łowicz, godz. 13.00: Fantazja
Domaniewice - Larum Łowicz, godz. 13.30:
Kowmir Łowicz - Vagat Domaniewice,
godz. 14.00: Rolmech-Czarni Bednary - MC
Zduny i godz. 14.30: Alcatraz-Przedmieście
Łowicz - Reebok Łowicz. Pauza: Turbo-Car
Maciej Rybus udanie zadebiutował w pierwszym zespole stołecznej Legii
Gutenów Łowicz.
(p) (foto: Zofia Szuster / legia.com.pl).
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Tenis ziemny - 3.i 4. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Faworyci na razie nie zawodz¹
Bardzo dobrze spisuje się również łowiczanin Mariusz Czułek, który rozegrał trzy
spotkania i zakończył je zwycięstwem. Bez
porażki jest również Grzegorz Gawroński, który jednak rozegrał do tej pory tylko
dwa pojedynki.
W grupie B nadal niepokonany jest Radosław Kucharski, który odniósł cenne
zwycięstwo nad Pawłem Kuzą. Kuza ma
jak na razie tylko jedno zwycięstwo. W 4.
kolejce przegrał z Krzysztofem Kucińskim 0:2 , który jest już wiceliderem tabeli. Bardzo dobrze radzi sobie w lidze młody
Igor Kucharski, który ma na koncie trzy
zwycięstwa z zawodnikami z dolnej części
tabeli i zajmuje trzecie miejsce. Łowiczanin Marcin Lesiak rozegrał do tej pory
tylko dwa pojedynki i wygrał je. Z pewnością włączy się on do walki o czołowe miejsce w grupie B.
3. kolejka - grupa A: Daniel Grzywacz Arkadiusz Janik 2:1 (5:7, 6:4, 6:4), Mariusz
Czułek - Cezary Rybiński 2:0 (6:4, 6:4),
Krzysztof Wieczorek - Zbigniew Gajewski
2:0 (6:3, 6:2), Grzegorz Gawroński - Jan Kuś
2:0 (6:3, 6:0), Zdzisław Chmielewski - Robert Markowski 0:2 (1:6, 2:6). 4. kolejka grupa A: Jan Kuś - Zdzisław Chmielewski
0:2 (4:6, 2:6), Cezary Rybiński - Krzysztof
Wieczorek 0:2 (3:6, 0:6), Arkadiusz Janiak Jarosław Krzeszewski 1:2 (6:7,6;3,6:7).
1. Paweł Rojek
4 4 8:2
2. Krzysztof Wieczorek
3 3 6:0
3. Mariusz Czułek
3 3 6:1
3 2 5:3
Paweł Kuza doznał w ostatni week- 4. Daniel Grzywacz
Jarosław Krzeszewski
3 2 5:3
end dwóch porażek.

Łowicz, 11, 17 i 18 listopada. Mecze
3. i 4. kolejki rozegrali na kortach hali sportowej łowickiego OSiR nr 2 tenisiści walczący
o tytuł mistrza Łowicza w HALT, czyli Halowej Amatorskiej Lidze Tenisowej. W grupie A na prowadzenie wyszedł faworyt rozgrywek i zarazem obrońca tytułu sprzed roku
Paweł Rojek, który ma na koncie już cztery zwycięstwa. Tuż za nim jest Krzysztof
Wieczorek, który debiutuje w rywalizacji i
jak na razie ma za sobą trzy wygrane po 2:0.

6. Grzegorz Gawroński
2 2 4:0
7. Zdzisław Chmielewski
2 1 2:2
8. Sławomir Karmelita
3 1 2:4
9. Robert Markowski
4 1 2:6
10. Arkadiusz Janiak
3 0 2:6
11. Zbigniew Gajewski
3 0 1:6
12. Cezary Rybiński
3 0 0:4
13. Jan Kuś
3 0 0:6
3. kolejka - grupa B: Radosław Kucharski - Paweł Kuza 2:1 (3:6, 6:3, 6:2), Krzysztof Kuciński - Łukasz Walczak 2:0 (6:0, 6:0),
Zbigniew Rojek - Piotr Czerwiński 2:0 (6:0,
6:2), Grzegorz Urbanik - Paweł Kowalski
2:1 (4:6, 7:5, 7:5), Igor Kucharski - Grzegorz
Kordialik 2:0 (6:4, 6:2), Jacek Okoński - Andrzej Bucki 2:0 (6:1, 6:1). 4. kolejka - grupa
B: Grzegorz Kordialik - Jacek Okoński 0:2
(4:6, 1:6), Paweł Kowalski - Igor Kucharski
0:2 (6:7, 4:6), Piotr Czerwiński - Grzegorz
Urbanik 0:2 (5:7, 3:6), Łukasz Walczak Zbigniew Rojek 0:2 (2:6, 3:6), Paweł Kuza
- Krzysztof Kuciński 0:2 (3:6, 5:7).
1. Radosław Kucharski
6 6 12:1
2. Krzysztof Kuciński
6 5 10:2
3. Igor Kucharski
3 3
6:0
Zbigniew Rojek
3 3
6:0
5. Grzegorz Urbanik
3 3
6:2
6. Marcin Lesiak
2 2
4:1
7. Jacek Okoński
3 2
4:2
8. Paweł Kuza
4 1
4:6
9. Grzegorz Kordialik
4 1
3:7
10. Paweł Kowalski
4 0
0:8
Łukasz Walczak
4 0
0:8
Piotr Czerwiński
4 0
0:8
13. Andrzej Bucki
5 0
1:10
Zbigniew Łaziński

Tenis stołowy - II WTK juniorów, kadetów i młodzików

Cykl wojewódzkich
Łódź, 10 listopada. Młodzi pingpongiści łowickiego UMKS Księżak (trener Cezary Znyk) wzięli udział w cyklu II Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych
w tenisie stołowym. Najpierw odbył się turniej kadetek i kadetów.
Piotr Podsędek przegrał z Rafałem
Szyszką (Prosna Wieruszów) i wygrał z Robertem Skibą (Energetyk Łódź) 3:0. Drugie
miejsce dało mu awans do turnieju o miejsca
1-16, który rozgrywany był już systemem
pucharowym. Łowiczanin wygrał najpierw
z Damianem Gradem (Elta Łódź) 3:0 (12, 6,
8), ale w kolejnym meczu przegrał z Witoldem Uzarczykiem 2:3 (3, 6, -9, -9, 7). W kolejnym spotkaniu zawodnik Księżaka pokonał Dawida Urbaniaka (GUKS Gorzkowice)
3:1 (11, 8, -9, 4) i w meczu o piąte miejsce
wygrał z Damianem Rybakiem (Dwójka
Rawa Mazowiecka) 3:2 (-8, -6, 8, 9, 5).
Młodszy z Podsędków - Mateusz pokonał Macieja Makowskiego (UKS GOK
Zduny) 3:2 i Kamilem Kieżkiem (LKS Jutrzenka Bychlew) 3:0 oraz przegrał z Kamilem Szyszką (Prosna Wieruszów) 3:1.
W pierwszym meczu rundy pucharowej
Mati wygrał z Danielem Kobielskim (Prosna Wieruszów) 3:1 (8, 4, -12, 4), a następnie
przegrał z Piotrem Mizińskim 2:3 (9, 8, -5,
-6, 9) oraz w meczach miejsca 5-8 uległ Rybakowi 0:3 (9, 9, 8) i Dawidowi Urbaniakowi (GUKS Gorzkowice) 0:3 (10, 9, 5).
Trzeci z pingpongistów Księżaka - Damian Winnicki w grupie A przegrał z Witoldem Uzarczykiem (ŁTSR Łask) 0:3 i Rybakiem i wygrał z Adrianem Auguścikiem
(Elta Łódź) 3:1. Dało mu to trzecie miejsce
w grupie, a w ostatnim meczu pokonał Bartłomieja Maczużaka (Burza Pawlikowice)
3:1 (6, 5, -8, 8).
Dobrze radziły sobie także dziewczęta.
Wiktoria Guzek wygrała z Anną Caban
(Macovia Maków) 3:1 i Klaudią Machnicką (Legion Skierniewice) 3:0 i niespodziewanie przegrała z Mają Pietras (Elta Łódź)

Młodzi zawodnicy Księżaka czynią wciąż spore postępy.
1:3. Łowiczanka awansowała do grupy
walczącej o miejsca 1-16. W meczu z Alicją Olak (Burza Pawlikowice) wygrała 3:0
i przegrała z Magdaleną Kurzawą (MKS
Jedynka Łódź) 0:3 (4, ,5, 5), później jeszcze raz pokonała Caban 3:0 (3, 8, 3) i pozostała jej walka ze swoją klubową koleżanką Ksenią Włuczyńską o miejsce piąte.
Ksenia z kolei pokonała Wiszowatą () 3:0
i przegrała z Aleksandrą Bonikowską 1:3.
W następnym meczu Włuczyńska pokonała
Urbaniak i przegrała z późniejszą zwyciężczynią - Karoliną Kaczyńską II WTK 1:3
(-7, 8, 7, 6) i zrewanżowała się Bonikowskiej wygrywając tym razem 3:0 (6, 4, 7).
W bratobójczym pojedynku o piąte miejsce
lepsza okazał się Włuczyńska, która wygrała 3:1 (6, -8, 5, 10).
Łask, 11 listopada. Gorzej było następnego podczas II WTK juniorek. Zarów-

no Ksenia Włuczyńska, jak i Wiktoria
Guzek poprzegrywały swoje pojedynki
i ostatecznie Ksenia została sklasyfikowana
na miejscu 13-16, a Wiktoria 17-20.
Lepiej spisał się natomiast Piotr Podsędek, który wygrał z Damianem Przeradą (UMLKS Radomsko) 3:0 i Kaszą (MKS
Jedynka Łódź) 3:1 oraz przegrał z Karolem
Chojnowskim (Omega Kleszczów) 0:3.
W fazie pucharowej łowiczanin z Piotrem
Chrostowskim (Omega Kleszczów) 0:3,
a w ostatnim spotkaniu przegrał z Jakubem
Plackiem (Legion Skierniewice) 1:3, zajmując ostatecznie miejsce 13-16.
Łódź, 17 listopada. Tydzień później
znowu w Łodzi odbył się II WTK młodzików, w którym Mateusz Podsędek (UMKS Księżak) wywalczył czwarte miejsce.
(p)
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Pływanie - VII Otwarte Jesienne Zawody Pływackie

Come back Justyny

Sochaczew, 11 listopada. Młodzi łowiczanie wystartowali w barwach skierniewickiej Nawy w VII Otwartych Jesiennych
Zawodach Pływackich o Puchar Dyrektora
MOSiR w Sochaczewie. Bardzo dobrze po
dłuższej przerwie w startach zaprezentowała się Justyna Gardener, która nie miała sobie równych na czterech dystansach
i zdobyła cztery złote medale. Swoje pierwsze kroki w rywalizacji pływaków stawia
Dawid Skóra, który jest uczniem pierwszej klasy SP 1 w Łowiczu. Łowiczanin trenuje w Skierniewicach w barwach Nawy
i w łowickiej pływalni pod okiem swojego
taty Marcina. Dawid był najmłodszym zawodnikiem w sochaczewskich zawodach,
a mimo to skutecznie rywalizował ze starszymi rywalami.
Swoich sił próbowała także młodsza siostra Justyny - Julia Gardener, ale musiała ona rywalizować ze starszymi o rok rywalkami. Julia w wyścigu na 50 metrów
stylem dowolnym uzyskała czas 53,70 s i
była piąta natomiast w wyścigu na dystan-

sie 50 metrów stylem grzbietowym miał czas
56,78 s, który dał jej czwarte miejsce.
 DZIEWCZĘTA:
50 m stylem dowolnym - rocznik 1991
i starsze: 1. Justyna Gardener (Nawa Skierniewice) 31,10 s. 50 m stylem grzbietowym
- rocznik 1991 i starsze: 1. Justyna Gardener
(Nawa Skierniewice) 36,81 s. 50 m stylem
motylkowym - rocznik 1991 i starsze: 1. Justyna Gardener (Nawa Skierniewice) 34,59
s. 50 m stylem klasycznym - rocznik 1991
i starsze: 1. Justyna Gardener (Nawa Skierniewice) 41,81 s.
 CHŁOPCY:
25 m stylem dowolnym - rocznik 1999
i młodsi: 1. Julian Dudek (Nawa Skierniewice) 18,33 s, 2. Przemysław Kowalski (UKS
Delfin Sochaczew) 23,00 s, 3. Dawid Skóra (Nawa Skierniewice) 27,20 s. 25 m stylem grzbietowym - rocznik 1999 i młodsi:
1. Daniel Gajda (UKS Delfin Sochaczew)
23,86 s, 2. Julian Dudek (Nawa Skierniewice) 24,86 s, 3. Dawid Skóra (Nawa Skierniewice) 27,60 s.
(z, p)

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 22 listopada:
l 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców;
l 9.30 - sala gimnastyczna Gimnazjum
w Bielawach; finał Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w unihokeju dziewcząt;
Piątek, 23 listopada:
l 9.30 - sala gimnastyczna Gimnazjum
w Bielawach; finał Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w unihokeju chłopców;
l 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze II ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
l 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów U-18: UMKS
Księżak Łowicz - ŁKS Łódź;
l 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
Sobota, 24 listopada:
l 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16:
UMKS Księżak Łowicz - Lider Tomaszów
Mazowiecki;
l 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; towarzyski mecz piłki
nożnej: Pelikan Łowicz - Sokół Aleksandrów Łódzki;
l 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka IV ligi
ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu: Naprzód Jamno - Tiger Team Boczki;
l 12.30-16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka III
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
l 13.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodzików U-14: UMKS
Księżak Łowicz - Junak Radomsko;
l 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz 7. kolejki
III ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS
Księżak Łowicz - MKS Jedynka Łódź;
l 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka

I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
Niedziela, 25 listopada:
l 9.30-12.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka IV
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
godz. 9.30: Bornto-Win Łowicz - MWSHP
Łowicz, godz. 10.00: Niebiescy Łowicz WRS Łowicz, godz. 10.30: Zoltan Łowicz
- Perpetuum Mobile Łowicz, godz. 11.00:
Evex LO Zduny - Desperaci Głowno i godz.
11.30: Olimpia-Eko-serwis Niedźwiada Płomyk-OSP Łowicz
l 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek U-14: UMKS
Księżak Łowicz - UKS Basket II Aleksandrów Łódzki;
l 12.00-15.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka II
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
l 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16: UMKS
Księżak Łowicz - MSZS Kutno;
l 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz 6. kolejki III
ligi koszykówki mężczyzn: UMKS Księżak
Łowicz - ŁKS II Łódź;
Środa, 28 listopada:
l 16.30 - sala OSP w Łowiczu, ul. Św.
Floriana 1; Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Pelikan Łowicz,
godz. 17.00: II termin.
Czwartek, 29 listopada:
l 9.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Rejonowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców;
Piątek, 30 listopada:
l 9.30 - sala gimnastyczna Gimnazjum
w Bielawach; Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju;
l 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze II ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
l 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej;
(p)
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Piłka nożna - mecz Samorządowców: Łowicz - Kutno

Pierwsze kopniêcia

Koszykarze Księżaka są samodzielnymi liderami III ligi.

Koszykówka - 5. kolejka III ligi

Czwarta wygrana Ksiê¿aków
Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego w pierwszej odsłonie mieli sporo
kłopotów. Goście zagrali bardzo ambitnie
i w 5. minucie wygrywali 9:6.
Dopiero w końcówce kwarty po „trójce” Bartosza Włuczyńskiego i rzucie spod kosza Michała Banasiaka udało się doprowadzić do remisu 15:15. Drugą
część meczu łowiczanie zaczęli udanie i po
14. minutach prowadzili 21:17. Jednak od
tego momentu coś się zacięło i spadła skuteczność naszego zespołu. Natomiast przyjezdni złapali wiatr w żagle i szybko odrobili
straty i nawet wyszli na prowadzenie 24:21.
W tym momencie bardzo dobrą zmianę dał
Maciej Siemieńczuk. Zaraz po wejściu
na boisko trafił zza linii 6,25 m, doprowadzając do remisu 24:24.
W ostatnich momentach przed przerwą
dobrze zagrał Adrian El-Ward i po jego
rzutach Księżak schodził do szatni, prowadząc 32:28. Po zmianie stron łowiczanie zmienili obronę na system strefowy i to
dało dobry efekt. Koszykarze z Kutna pogu-

Koszykówka - 4. i 5. kolejka III ligi mężczyzn

Jeden punkt przewagi
Samodzielnym liderem III ligi mężczyzn
ŁZKosz po pięciu kolejkach jest łowicki
Księżak, który ma jednak tylko jeden punkt
przewagi nad czterema zespołami: PKK 99
Pabianice, Ósemką Skierniewice, BasketSquad Łódź i ŁKS II Łódź.
4. kolejka III ligi: ŁKS II Łódź - Ósemka Skierniewice 76:64, Start Łódź - PKK
99 Pabianice 47:110, AZS II Kutno - Junak
Radomsko 78:62, Basket-Squad Łódź UMKS Księżak Łowicz 56:84.

5. kolejka III ligi: Junak Radomsko Start Łódź 81:73, PKK 99 Pabianice - ŁKS
II Łódź 62:63, Ósemka Skierniewice - Basket-Squad Łódź 93:86, UMKS Księżak
Łowicz - AZS II Kutno 73:58.
1. Księżak Łowicz (4)
5 9 358:308
2. PKK 99 Pabianice (3) 5 8 382:296
3. Ósemka Skierniewice (2) 5 8 379:333
4. Basket-Squad Łódź (1) 5 8 381:345
5. ŁKS II Łódź (5)
5 8 332:334
6. AZS II Kutno (6)
5 7 323:346
7. Junak Radomsko (8)
5 6 322:397
8. Start Łódź (7)
5 6 311:429
W 6. kolejce III ligi w niedzielę 25 listopada zagrają: godz. 13.00: Junak Radomsko - Ósemka Skierniewice, godz. 16.00:
PKK 99 Pabianice - Basket-Squad Łódź,
godz. 17.00: AZS II Kutno - Start Łódź
i godz. 18.00: UMKS Księżak Łowicz ŁKS II Łódź.
(p)

bili się, a Księżacy szybko uzyskali przewagę piętnaście oczek. Dobrze w tym okresie
zagrał Robert Kucharek, który dowodził
obroną i celnie wykonywał rzuty wolne.
W ostatniej części spotkania rywale
z Kutna jeszcze powalczyli. Zmniejszyli
przewagę do pięć punktów (55:50) i wydawało się, że może być niebezpiecznie. Na
szczęście Księżacy trafiali do kosza, a najlepiej robił to w końcowych minutach Michał Chojecki, który rozegrał dobry mecz
i był bardzo skuteczny. W ostatnich minutach przewaga Księżaka szybko wzrosła po
świetnych indywidualnych akcjach Bartka
Włuczyńskiego.
W najbliższą niedzielę o godz. 18.00
Księżacy podejmować będą w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu ekipę ŁKS II
Łódź i tu ponownie nasi koszykarze będą
faworytami.
Zbigniew Łaziński

Kapitanowie zespołów: Bogusław Bończak i Paweł Szczepanik otrzymali pamiątkowe statuetki.
nik wyłożył piłkę Grzegorzowi Wojciechowskiemu. Niestety później już nie było
tak dobrze. Rywale zdobyli jeszcze pięć goli,
a łowiczanie tylko jedną.
Skończyło się ostatecznie porażką, ale nie
wynik był najważniejszy. Sztuczne boisko
i tak zostanie. I bardzo się przyda!
(p)

Losowanie Mistrzostw „Mini Euro 2012”

Marsza³ek polosowa³
Łowicz, 16 listopada. Aż 45. reprezentacji szkół podstawowych (dzieci do 12 lat
i młodsze) z powiatów kutnowskiego, łowickiego i łęczyckiego zgłosiło się do udziału
w Mistrzostwach „Mini Euro 2012”,
a w finałach, które odbędą się w dniach
23-25 maja 2008 roku, zagra szesnaście
ekip. W ostatni piątek, przy okazji uroczystego otwarcia sztucznego boiska OSiR,
w Łowiczu rozlosowano nasze zespoły.
Rywalizowały one będą w trzech grupach
(w dniach 7-8 maja 2008), a z każdej awansują po dwie drużyny. Losowania dokonali
marszałek województwa łódzkiego - Włodzimierz Fisiak oraz pełnomocnik zarządu
województwa łódzkiego ds. Łódzkiego Euro
2012 - Przemysław Andrzejak.

GRUPAA: WALIA (SP 4 Łowicz), MACEDONIA (SP 7 Łowicz), RUMUNIA
(SP Łyszkowice), TURCJA (SP Bielawy)
i DANIA (SP Stary Waliszew).
GRUPA B: CHORWACJA (SP 1 Łowicz), NIEMCY (SP 2 Łowicz), BUŁGARIA (SP 3 Łowicz), BELGIA (SP Kiernozia) i ANGLIA (Gmina Zduny: SP Nowe
Zduny i SP Bąków).
GRUPA C: BOŚNIA I HERCEGOWINA (Gmina Chąśno: SP Błędów i SP Mastki), SŁOWACJA (SP Stachlew), GRUZJA (SP Domaniewice), FRANCJA (SP
Bielawy), HOLANDIA (SP Reda) i FINLANDIA (SP Lubliniec).
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 22-28 listopada 2007 r.
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy w listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz”
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w regionie kształtować
będzie układ wyżowy znad Ukrainy. Napływać będzie cieplejsza
masa powietrza z południowego-wschodu.
n Czwartek - Piątek: Pogodnie, bez opadów oraz cieplej,
zachmurzenie małe i umiarkowane. Widzialność:
umiarkowana do dobrej, zamglenia, rano lokalnie mgły.
Wiatr: południowo-wschodni i południowy, słaby.
Temp. max w dzień: + 4 ºC do + 5 ºC.
Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 2 ºC.
n Sobota - Niedziela: Zachmurzenie
umiarkowane, okresami wzrastające do dużego,
lokalnie przelotne opady deszczu, ale cieplej.
Widzialność: dobra do umiarkowanej.
Rano zamglenia. Wiatr: południowy
i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 9 ºC.
Temp. min w nocy: + 5 ºC do + 1 ºC.
n Poniedziałek - Środa: Pochmurno z opadami
deszczu i deszczu ze śniegiem. Chłodniej. Widzialność:
dobra i umiarkowana, podczas opadów słabsza.
Wiatr: zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 5 ºC do + 2 ºC.
Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 2 ºC.

n Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda na ogół niekorzystnie wpływać
będzie na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - AZS II
Kutno 73:58 (15:17, 17:11, 19:15, 22:15)
Księżak: Bartosz Włuczyński 26 (2x3),
Michał Chojecki 18, Adrian El-Ward 13
(1x3), Robert Kucharek 10 i Michał Banasiak 3 oraz Maciej Siemieńczuk 3 (1x3),
Adrian Dyszkiewicz i Przemysław Duranowski.
AZS II: Piotr Nowakowski 18 (3x3),
Krzysztof Rydzewski 15, Michał Pawlak 4,
Łukasz Redzy 3 i Arkadiusz Stachera oraz
Karol Jażdżewski 15 (1x3), Łukasz Janczura 6 i Emil Janczura.
Sędziowali: Konrad Lasocki (Łódź) i Joanna Tabara (Sochaczew). Widzów: 150.
Łowicz, 18 listopada. Rywalem koszykarzy Księżaka w 5. kolejce III ligi był
drugi zespół AZS Kutno. Przypomnijmy, że
pierwsza ekipa „Akademików” rywalizuje
w II lidze. Słabsi zawodnicy zostali zebrani
do II zespołu i rywalizują w niższej klasie.
W niedzielnym pojedynku kibice w Łowiczu liczyli na łatwe zwycięstwo, ale rywal podyktował dość trudne warunki.

 SAMORZĄDOWCY Łowicz - SAMORZĄDOWCY Kutno 4:6 (2:1)
0:1 - Tomasz Hoelm (2), 1:1 - Jacek Haczykowski (8), 2:1 - Robert Wilk (15), 3:1
- Grzegorz Wojciechowski (31), 3:2 - Piotr
Józefecki (33), 3:3 - Tomasz Walczak (35),
3:4 - Tomasz Hoelm (39), 4:4 - Robert Wilk
(44), 4:5 - Tomasz Hoelm (48), 4:6 - Tomasz
Hoelm (52).
Łowicz: Łukasz Niedzielski - Leszek
Plichta, Maciej Malangiewicz, Grzegorz
Gawroński, Piotr Pochwała - Grzegorz
Wojciechowski, Robert Wilk, Waldemar
Szaleniec, Robert Oberman - Jacek Haczykowski, Bogusław Bończak oraz Piotr Gołaszewski, Artur Michalak, Jacek Rybus
i Grzegorz Pełka.
Łowicz, 15 listopada. Po uroczystościach związanych z otwarciem boiska ze
sztuczną trawą (o czym piszemy na str. 9)
łowicki arbiter - Dominik Cipiński rozpoczął mecz samorządowców Łowicza
i Kutna.
Zanim miejscowi przystosowali się do nowych warunków goście objęli prowadzenie,
a autorem pierwszej oficjalnej bramki był
Tomasz Hoelm. Już w 7. minucie po indywidualnej akcji Jacka Haczykowskiego
było 1:1, a po kwadransie najlepszy piłkarz
w historii Łowicza - Robert Wilk zdobył
drugiego gola. Po przerwie ten sam zawod-

