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W Łowiczu są już 32 placówki bankowe i biura kredytowe

Czy stać nas na życie na kredyt?
Od miesięcy obserwujemy ekspansję banków w Łowiczu. Coraz
ich więcej i coraz ostrzej walczą
o klienta, oferując kredyty. Kryzys na Wall Street, rozpoczęty od
kryzysu na rynku kredytów hipotetycznych, każe jednak zapytać:
czy pożyczamy rozsądnie?

O

glądając telewizję jesteśmy nieustannie
bombardowani reklamami, które pokazują nam jak nasze życie powinno wyglądać. Piękny, wygodny samochód, własne
mieszkanie, zagraniczne wakacje w eksluzywnych hotelach i egzotycznych krajach,
sprzęt TV najwyższej generacji, działają-

ce rewelacyjnie na naszą skórę kosmetyki,
modne ubrania, zabawki „edukacyjne” dla
dzieci... a wszystko to, tylko na wyciągnięcie ręki, bo przecież mimo braku pieniędzy
w portfelu, możemy zaciągnąć kredyt i spełnić „nasze” marzenia.

Bankowo w Łowiczu
Przez ostanie miesiące ilość banków
i biur kredytowych na ulicach Łowicza lawinowo wzrosła. Wcześniej w tych miejscach
były zakłady fryzjerskie, sklepy spożywcze,
piekarnie, sklepy z odzieżą, pasmanteria teraz są banki.
Obecnie idąc ulicą 3 Maja mijamy biuro
kredytowe Multika i biuro ubezpieczenio-

wo - kredytowe. Potem przy Starym Rynku jest oddział banku PKO BP, AIG Bank
Polska SA, a niedługo ma być otwarte następne, tym razem biuro Spółki Akcyjnej
Żagiel. Przy ul. Podrzecznej istnieje Kredyt Bank, PKO BP oraz Hestia, która oferuje ubezpieczenia i kredyty. Na Zduńskiej można zaciągnąć kredyt w Banku
Spółdzielczym Ziemi Łowickiej, Lukas
Banku, Eurobanku, Agencji FinansowoUbezpieczeniowej, SKOK WOŁOMIN,
GE Money Bank (są dwa jego oddziały).
Można również zrobić to w dwóch biurach kredytowych przy ulicy Browarnej,
przy ulicy Ciemnej obok Nowego Rynku,
Banku Spółdzielczym ze Skierniewic na

Nowym Rynku czy w GetIn Bank, w Dominet Bank oraz w Banku Pekao SA przy
ulicy Długiej. Nie brakuje również banków
i biur kredytowych w okolicach starostwa
powiatowego.
Przy ulicy Stanisławskiego jest Mazowiecki Bank Regionalny SA oraz punkt
kredytowy spółki Żagiel, a przy ulicy Starościńskiej Bank BGŻ. Także ulica Krakowska obfituje w banki i biura kredytowe: GE
Money, GetIn Bank, biura kredytowe Monetia oraz Fines. Również w alejkach Sienkiewicza powstało biuro kredytowe. Poza
centrum miasta jest już mniej banków, na
osiedlu Bratkowice Bank PKO BP, przy
ulicy Nowej Bank Pekao SA. Łącznie

w samym Łowiczu są 32 placówki bankowe lub biura kredytowe.

Kredyt - to bardzo łatwe
- Jeśli ma pani dowód osobisty, wpiszę
do komputera pani dane i wysokość kredytu jaki pani chce uzyskać i zobaczy pani
orientacyjnie jak by to wyglądało - mówi
uśmiechnięta blondynka w jednym z banków. Mocno ogrzewane pomieszczenie
w którym jestem, pomalowane w pastelowych kolorach oraz silne jarzeniówki powodują, że z deszczowo - burej łowickiej
ulicy wchodzę w inny, bardziej słoneczny
i ciepły świat.
dok. na str. 5

Powiat łowicki

Tomograf dzieli koalicję
Sprawa tomografu komputerowego dla łowickiego szpitala, omawiana 30 września na sesji Rady
Powiatu Łowickiego spowodowała
pęknięcie w koalicji rządzącej powiatem. Czy właśnie dlatego Janusz Michalak dopuszcza możliwość rezygnacji z pełnienia funkcji starosty?

R

adnym poddano pod dyskusję wniosek komisji zdrowia o zakupie dla łowickiego szpitala tomografu komputerowego. Wniosek poparty został listem
18 lekarzy szpitala w Łowiczu. „Szpital
łowicki jest jednym z nielicznych w województwie łódzkim, nie posiadającym tomografu, który stał się obecnie podstawowym
narzędziem diagnostycznym w chorobach

Dziś piszemy:
 Ratownicy medyczni

w karetkach
pogotowia
zastąpili lekarzy
czytaj na str. 2
 Mniejszy parking

przy Agros Nova
- ale ma powstać nowy
przy Kodanie.
czytaj na str. 3
 Z ulicy 3 Maja

na Stanisławskiego
przeprowadza się
wydział komunikacji.
czytaj na str. 3
 Co małe dzieci

wnoszą
w nasze życie
- opowiadają rodzice
czytaj na str. 16-17

nowotworowych, urazach, udarach mózgu
i wielu innych schorzeniach - głosi pismo.
- Nasi pacjenci są wożeni w celu wykonania
tych badań do innych szpitali, a za badania
musi płacić nasz szpital, który ponadto ponosi koszty transportu.

Taniej brać w leasing, niż wozić ludzi
Podczas wtorkowej Rady radni opozycji, z PSL, wnioskowali o przesunięcie na
tomograf 500 tys. zł z planowanej budowy
nowego budynku starostwa przy ulicy Stanisławskiego. Zarząd Powiatu Łowickiego
nie przychylił się jednak do tej propozycji,
gdyż przygotowuje wniosek na pozyskanie
na tomograf pieniędzy z zewnątrz.
dok. na str. 4

Śmierć na torach w Bednarach

T

uż przed godziną 16.00 we wtorek,
30 września w Bednarach doszło
do tragicznego wypadku, w wyniku
którego śmierć na miejscu poniosła
48-letnia mieszkanka Łowicza.
Jak powiedziała nam rzecznik prasowy
łowickiej Policji Urszula Szymczak,
trwa postępowanie mające ustalić
czy doszło do wypadku, czy też było to
samobójstwo. Do wypadku doszło na
torach kolejowych poza dworcem
i przejazdem kolejowym w Bednarach.
Kobieta szła po, lub przez tory, wpadła
pod koła pociągu Intercity relacji Lublin
- Szczecin. Maszynista, który zaraz
po przybyciu funkcjonariuszy policji
został poddany kontroli był trzeźwy.
Wypadek i prowadzone
na miejscu czynności policji
spowodowały, że pociąg musiał
pozostać na miejscu przez ponad dwie
godziny. Spowodowało to poważne
utrudnienia w ruchu na kierunku
Sochaczew - Łowicz.
(tb)

Miłym uśmiechem Zofia Russel i Ewelina Wiankowska zachęcały do wsparcia najuboższych.

Sukces w zbiórce żywności
Mąka, cukier i makarony - tych
artykułów udało się zebrać najwięcej 26 i 27 września, w ramach akcji
pod patronatem Światowego Banku Żywności. Wolontariusze z Łowicza w tym roku po raz pierwszy
przystąpili do ogólnopolskiej zbiórki dla najuboższych i zebrali 700 kg
żywności.
ilkudziesięciu wolontariuszy działających w stowarzyszeniu „Nadzieja”
K
w Łowiczu zbierało w marketach oraz więk-

szych sklepach żywność dla osób ubogich
i potrzebujących. Do akcji włączyli się

uczniowie ZSP 3 pod opieką Jadwigi Krasowskiej i ZSP 4 pod kierunkiem Grażyny
Kaby i Sylwestra Ciesielskiego. - Po prostu, trzeba ludziom potrzebującym pomagać
- mówi Zofia Russel z klasy III TH z ZSP
nr 4. - Jak akcja została ogłoszona, było to
dla mnie oczywiste, że muszę się w nią zaangażować - dodaje jej koleżanka Ewelina
Wiankowska z klasy I TE z tej samej szkoły. Dziewczęta zbierały żywność od 9.00 do
12.00 w Polo Markecie przy Placu Koński
Targ. - Cieszę się bardzo, że młodzież mimo
wolnego dnia zdecydowała się poświęcić
swój czas potrzebującym - mówi prezes stowarzyszenia Elżbieta Błaszczyk.

Nauczycielka Jadwiga Krasowska i wolontariuszka Magdalena Figat przewiozły
dary do siedziby stowarzyszenia, gdzie je
policzono. Najwięcej było cukru - 255 kg,
mąki 92 kg, makaronów 112 kg, ryżu 95 kg,
oleju prawie 50 litrów, 19 kg konserw mięsnych, 15 kg dżemów i in.
Pomoc trafi do rodzin najuboższych
w Łowiczu, część zostanie w stowarzyszeniu, które prowadzi świetlicę środowiskową, podczas której dzieci otrzymują
posiłek. Świetlica otrzymuje codziennie
świeży chleb z piekarni Kruś, a także raz
w miesiącu wędlinę ze sklepu Henko przy
ul. Łęczyckiej.
(eb)
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Ratownicy medyczni zastąpili lekarza D

Wypadek na Starzyńskiego

Od początku października personel medyczny dla łowickiego pogotowia zapewnia działająca od ośmiu
lat na rynku usług medycznych
skierniewicka firma RAT-MED. Karetkami będą jeździć ratownicy medyczni, a nie jak to bywało do tej pory
lekarze różnych specjalności.

Ratownicy: tak właśnie
ma być w pogotowiu

N

adto w oddziale pomocy doraźnej będzie dyżurował tylko jeden lekarz
„wyjazdowy” zamiast dwóch - jak to było
dotychczas. Dyrektor szpitala Andrzej
Grabowski uważa, że obsada łowickiego pogotowia jest wystarczająca, a przede
wszystkim zgodna z ustawą o ratownictwie
medycznym. - Mieliśmy do wyboru albo ratować drożej i do tego nie spełniać wymogów ustawy, albo ratować taniej i je spełniać - mówi dyrektor.
Zgodnie z zapisami ustawowymi w tzw.
karetce wypadkowej powinni jeździć dwaj
ratownicy medyczni ze stosownym wykształceniem, np. po dwuletniej profilowanej szkole policealnej. - Jeszcze półtora
roku temu karetką jeździł u nas kierowca
z sanitariuszem, co nie było do końca zgodne z prawem - mówi dyrektor. W karetce
specjalistycznej, dawniej określanej „R”,
ma być natomiast tzw. lekarz systemu posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej,
a także lekarz posiadający specjalizację II
stopnia lub tytuł specjalisty w określonych
dziedzinach, nie może być to np. okulista,
psychiatra czy ginekolog.

Dwóch ratowników medycznych i kierowca - to standard w ratownictwie medycznym w Polsce.
Ustawa o ratownictwie medycznym wymaga dostosowania zespołów pogotowia
do tych wymagań do 2010 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia jednak działa bardziej
restrykcyjnie i wymaga tego już teraz. - Mieliśmy w związku z tym nawet kontrolę na początku roku. NFZ przymykało oko na to, że
w karetce jeździ jeden ratownik medyczny
i lekarz bez stosownych uprawnień, ale jak
długo mogło tak być? - stawia retoryczne
pytanie dyrektor Grabowski.

żurze jest niewłaściwe. Według chirurga
Piotra Pochwały jeden lekarz „wypadkowy” to stanowczo za mało. Często zdarzało się bowiem, że zapotrzebowanie na wyjazdy lekarzy w karetkach było tak duże, iż
na pomoc wyruszał również lekarz ambulatorium. - Co tymczasem będzie jeśli będzie
wypadek, a inny pacjent, np. z bardzo wysokim ciśnieniem albo zawałem wezwie karetkę? Wyślemy do niego ratownika medycznego? - zastanawia się Pochwała.
Według niego kolejki w ambulatorium,
Lekarze: to za mało
które przyjmuje od 18.00, są na tyle duże,
Zdaniem części lekarzy zatrudnianie że lekarza z ambulatorium nie powinno się
w pogotowiu tylko jednego lekarza na dy- odrywać od tej pracy.

D

o wypadku doszło w nocy 29 września o godzinie 22.37 na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu. Jadąca od strony Łodzi samochodem osobowym Nissan Micra
46-letnia mieszkanka Wiednia, chcąc uniknąć zderzenia z przyczepą samochodu cię-

kronika
policyjna
n 25 września o godzinie 12.40 na ulicy
Starzyńskiego w Łowiczu policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego łowickiej Komendy
Powiatowej Policji zatrzymali 59-letniego
mieszkańca Łowicza, który jechał rowerem
pomimo orzeczonego i prawomocnego wyroku
Sądu Grodzkiego w Łowiczu zakazującego
mu prowadzenia wszelkich pojazdów za popełnione wcześniej przestępstwo - jazdę pod
wpływem alkoholu.
n 27 września około godziny 7 rano na
ulicy Łódzkiej w Łowiczu doszło do wypadku
drogowego, podczas którego kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes 54-letni
mieszkaniec Mogilna, uderzył w tył naczepy
samochodu ciężarowego marki Volvo, który
prowadził 36-letni obywatel Ukrainy. W wyniku wypadku obrażeń w postaci złamania kości

żarowego nieustalonej marki, który nagle
wyjechał ze stacji paliw gwałtownie skręciła. Samochód wpadł do przydrożnego
rowu i dachował. Wypadek wyglądał wyjątkowo groźnie.
Kierowca ciężarówki z przyczepą odjechał z miejsca wypadku nie udzielając pomocy poszkodowanym. Zdarzenie to natomiast widział 48-letni kierowca jadącej od
strony skrzyżowania z krajową „dwójką”
ciężarówki marki DAF z Lidzbarka Warmińskiego. Zatrzymał się, żeby udzielić pomocy poszkodowanym. Niestety od razu po
opuszczeniu kabiny wszedł wprost pod jadący z drugiej strony samochód marki Ford
Focus, którym kierowała 28-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej. Z wstępnych
piszczelowej lewej nogi doznał kierowca Volvo.
Został odwieziony na oddział ortopedyczny
szpitala w Kutnie. Uczestnicy wypadku byli
trzeźwi.
n 28 września w godzinach wieczorowych
lub nocnych nieznani sprawcy doprowadzili do
zniszczenia mienia polegającego na urwaniu
wycieraczek przedniej szyby od samochodu
marki Volkswagen Golf, który stał zaparkowany na niestrzeżonym parkingu na osiedlu
Bratkowice w Łowiczu.
n 30 września o godzinie 8.00 na ulicy
Starzyńksiego w Łowiczu doszło do wypadku
drogowego. KIerująca samochodem Hyunday
Pony 18-letnia mieszkanka powiatu łowickiego potrąciła jadącą w tym samym kierunku
66-letnią rowerzystkę z Łowicza. Rowerzystka
z urazem kręgosłupa i stłuczeniem głowy trafiła
do szpitala w Łowiczu.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant Urszula
Szymczak

Zniszczył lusterko
- odpowie przed sądem

W

ostatnią niedzielę, 28 września około godziny 22.00, 22-letni kierowca Renault Laguna powiadomił oficera dyżurnego łowickiej policji, że jadąc
Laguną na ulicy Mostowej zatrzymał się,
aby przepuścić przechodzącego przez jezdnię pieszego. Ten przechodząc obok auta,
z niewiadomych przyczyn kopnął w lewe
lusterko Laguny, a następnie schował się
w pobliskiej bramie. Mężczyzna opisał wygląd młodego wandala. Dyżurny wysłał
w ten rejon patrol policji. Na widok funkcjonariuszy chłopak zaczął uciekać, jednak po
chwili zorientował się, że został rozpoznany, zaniechał ucieczki i policjanci zatrzymali
go. Okazało się, że jest nim siedemnastolatek z Łowicza, znany już łowickiej policji
z wybryków chuligańskich. Po przebadaniu
mię: Jezus. Pochodzenie: Nazaret.
go alkosensorem okazało się, że miał ponad
Rysopis: wiek ok. 30 lat, wzrost
1,6 promila alkoholu w organizmie. Został
ok. 180 cm, cera śniada, włosy
ustaleń policji wynika, że to kierowca DAzatrzymany do wytrzeźwienia i postawioF-a nagle wtargnął na jezdnię wprost pod długie, broda. Ok. 2000 lat temu chodził no mu zarzut uszkodzenia mienia. (mak)
koła Focusa. - Zobaczył wypadek, chciał po- po Palestynie z obstawą 12 mężczyzn.
móc i pewnie nie zauważył nadjeżdżającego Głosił wywrotowe hasła o szczęściu
Focusa lub źle ocenił odległość od niego... wiecznym, o zaprowadzeniu królestwa
- powiedział nam naczelnik Sekcji Ru- pokoju i miłości. Widywany był
24 września, prawdopodobnie z powow otoczeniu m.in. celników, prostytutek
chu Drogowego łowickiej policji Leszek
du rozszczelnienia przewodów instalai złodziei. Garnęły się do Niego rzesze
Okoń.
cji gazowej, zapalił się samochód osobochorych, opętanych i cierpiących,
Okazało się, że to kierowca DAF-a od- których uzdrawiał - tak zapraszają
wy marki Renault 19 przy trasie nr 14 we
wsi Jamno. Kierowca zjechał na bok. Kieniósł najpoważniejsze obrażenia. Ze zła- na Rekolekcje Ewangelizacyjne
dy nadjechała straż, samochód stał wzdłuż
maniem kości uda i podudzia oraz kości Odnowy członkowie grupy Kana
drogi na poboczu. Nie udało się uratować
strzałkowej prawej nogi został odwieziony przy kościele pijarskim w Łowiczu.
auta, które doszczętnie się spaliło. Straty
do szpitala w Kutnie. Kierująca Nissanem - Wszystko to czyni także i dzisiaj.
oszacowano na 2,5 tys. zł.
(eb)
Micrą oraz 47-letni pasażer tego samocho- - dodają. Idź za nim. Nagroda:
du doznali wyłącznie stłuczeń. Uczestnicy wieczność. Start rekolekcji: piątek 3
października o 19.30 w kaplicy szkolnej
wypadku byli trzeźwi.
(mak) przy ul. Pijarskiej.
ezpłatne badania i porady dla domowych zwierząt będzie można uzyskać w Przychodni Weterynaryjnej
Popławskich przy ul. Starościńskiej 5 b
w Łowiczu 4 października. W ten sposób
łowicka przychodnia chce uczcić Światowy Dzień Zwierząt.
(jr)
300-złotowy mandat za kradzież. Do zdaKierowca Skody Octavii
rzenia doszło 23 września w godzinach
na warszawskich numerach
popołudniowych. Pracownik stacji paliw
rejestracyjnych zatankował
powiadomił oficera dyżurnego łowickiej kopaliwa za ponad 75 złotych
mendy o kradzieży paliwa. Z relacji wynikana stacji paliw Bliska przy
ło, że chwilę wcześniej na stację podjechał
drodze krajowej numer 14
mężczyzna i zatankował paliwo za ponad
z Łodzi do Łowicza i odjechał nie 75 złotych, po czym pospiesznie odjechał
płacąc.
nie płacąc za nie. Pracownik podał markę
samochodu i numery rejestracyjne pojazdu.
a rogatkach Łowicza został zatrzyma- Dyżurny przekazał komunikat o poszukiwany przez patrol policji.
nym pojeździe do podległych patroli. PoliTwierdził, że zapomniał zapłacić cjanci w krótkim czasie na obrzeżach Łoza paliwo, ponieważ spieszył się. Był za- wicza zatrzymali sprawcę kradzieży. Było
skoczony zatrzymaniem. Musiał wrócić to możliwe dzięki szybkiej reakcji pracowna stację paliw - zapłacić należną kwotę, nika stacji paliw, który od razu po zdarzea oprócz tego policjanci wręczyli mu niu zadzwonił na policję.
(mak)

Chciał pomóc i najbardziej ucierpiał
Kierowca ciężarowego DAF-a trafił do szpitala w Kutnie z poważnymi
złamaniami prawej nogi, po potrąceniu go przez Forda Focusa. 48-letni
mężczyzna zatrzymał się na poboczu drogi i wysiadł z ciężarówki, żeby
pomóc ofiarom wypadku samochodu osobowego, który dachował
w przydrożnym rowie. Wtedy uderzył
w niego Ford.

Zdaniem Pawła Czyrki ze spółki RatMed łowicki szpital poszedł w dobrym
kierunku. - Są dwa zespoły ratowników
medycznych i jeden lekarz pełni dyżur na
„R-ce”. W Żyrardowie też obsadzamy trzy
karetki i jest jeden lekarz. W Płocku dajemy
obsadę dla Rafinerii i tam kierowca jest jednocześnie ratownikiem medycznym - mówi.
Ograniczenie ilości lekarzy dyżurujących
w pogotowiu jest jego zdaniem normalne.
- Konieczna jest zmiana przyzwyczajeń, do
czego służy pogotowie ratunkowe. Sam jestem ratownikiem medycznym i dam przykład dzisiejszego wyjazdu do pani z zapaleniem górnych dróg oddechowych. Pani nie
wyraziła zgody na przewiezienie do szpitala. Powinna przecież zamówić wizytę domową lekarza podstawowej opieki medycznej
- argumentuje.
Jego opinię zdaje się potwierdzać dyrektor szpitala: - Od tego jest pogotowie, żeby
przede wszystkim fachowo zabezpieczyć
chorego i dowieźć do szpitala. Ratownicy medyczni są szkoleni po to, żeby szybko
udzielić pomocy - powiedział nam dyrektor Grabowski. Nie ma wątpliwości co do
fachowości ratowników medycznych. Na
początku roku w pogotowiu przestali pracować sanitariusze, którzy nie zamierzali podjąć nauki w kierunku ratownika medycznego. Pracę straciło wtedy pięć osób.
Pozostali mają już stosowne wykształcenie
lub uczą się w tym kierunku.
(mak)

o groźnie wyglądającego wypadku
drogowego doszło w ostatnią sobotę, 27 września około godziny 18.30
na ulicy Starzyńskiego w Łowiczu. W jego
wyniku kierująca samochodem Nissan Micra trafiła do szpitala.
Kobieta jechała w kierunku ulicy Kaliskiej. Wykonywała manewr skręcania
w lewo - na osiedlowy parking. W jej Nissana uderzył wtedy wyprzedzający ją w tym
samym czasie samochód marki BMW, który prowadził 30-letni mieszkaniec Łowicza. Do wypadku doszło z winy kierowcy
BMW, który próbował wyprzedzić Micrę na
podwójnej ciągłej linii na drodze. Micra skosiła przydrożny znak i zatrzymała się na poboczu drogi od strony osiedla Starzyńskiego.
Kierująca Micrą 52-letnia mieszkanka Łowicza doznała wstrząśnienia mózgu oraz rany prawej ręki. Została zatrzymana w szpitalu na obserwacji.
(mak)

List gończy za Jezusem

I

Spłonął samochód w Jamnie

Dla naszych czworonogów

Zatankował, nie zapłacił
- ale został złapany

N
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Dwa nowe sklepy
przybyły w Galerii Łowickiej
Nowe sieciowe sklepy House
i 5.10.15 zostały otwarte w Galerii Łowickiej przy ulicy Długiej w Łowiczu
w ostatni weekend września.

T

taj sklepów była szersza niż obecnie. Jednak po rocznej działalności okazało się, że
młodzież i dzieci są najlepszymi odbiorcami
markowych sieci. - Mamy teraz Quadri Foglio i 5.10.15, w których są ubrania dla maluchów i starszych dzieci oraz Cropp Town
i House, które są adresowane dla młodzieży
gimnazjalnej i licealnej - mówi Wróbel.
W połowie października galerię czeka
kolejna zmiana. Na górnym piętrze zostanie
otwarty sklep z odzieżą sportową takich firm
jak Puma, Nike i Addidas. A sklep Click fashion, który został zamknięty tylko na czas
zmian, zostanie ponownie otwarty również
w tym samym terminie.
(jr)

ak naprawdę od początku interesowały nas duże, znane wszystkim marki, ale
wówczas kiedy otwieraliśmy galerię,
1,5 roku temu, one jeszcze nie chciały wejść
na kilkudziesięciotysięczny Łowicz - mówi
właścicielka galerii Marta Wróbel. Teraz
jednak sytuacja się zmieniła i duże sklepy
zaczynają wchodzić do mniejszych miast,
takich jak nasze. - Dzięki stworzonemu przez
nas miejscu, przyspieszyliśmy ich pojawienie się w naszym mieście - dodaje.
Właścicielka galerii wyjaśnia, że począt- Sklep House, choć otwarty dopiero kilkowo grupa docelowa znajdujących się tu- ka dni, już ma wielu młodych klientów.

Stypendia naukowe z ratusza
tylko dla uczniów z miasta
- Tak jak nie możemy zbudować
drogi w Chąśnie i kanalizacji w Mysłakowie, tak nie możemy fundować
stypendiów dzieciom spoza miasta
- mówił na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25 września burmistrz Krzysztof Kaliński podczas
dyskusji na temat przyznawania stypendiów naukowych uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów.
projekcie uchwały znalazł się zapis, że stypendia za wysokie wyniki
W
w nauce przyznawane będą uczniom na stałe mieszkającym na terenie miasta. - Nie-

pokoi mnie to, że musi to być mieszkaniec
miasta. W naszych szkołach, głównie w gimnazjach, uczą się też dzieci spod Łowicza.
Co z nimi? - pytała radna Ewa Zbudniewek. Następnie złożyła wniosek, żeby objąć stypendiami wszystkie dzieci uczące się
w szkołach miejskich. Zdaniem radnego Tadeusza Żaczka racje społeczne przemawiają
za przyznawaniem stypendiów naukowych
także dzieciom z Niedźwiady i Goleńska,
które uczą się w szkołach na Korabce, a to
z uwagi na subwencję, którą miasto otrzymuje na te dzieci. Burmistrz Kaliński wyjaśniał, że podstawą prawną przyznania
stypendiów jest ustawa o samorządzie

gminnym, nie zaś ustawa o systemie oświaty. Stypendia naukowe będą wypłacane
z budżetu miasta, nie z subwencji. - Zadania
naszego miasta dotyczą naszych mieszkańców. Wójt może przyznać stypendia swoim
mieszkańcom - mówił burmistrz.
Radna Grażyna Sobieszek zacytowała łacińską maksymę „Dura lex des lex” (Surowe prawo ale prawo) twierdząc, że trzeba
zastosować przepisy ustawy samorządowej
i stypendia przyznać tylko mieszkańcom
miasta. - Dyrektorzy szkół również mają
możliwość nagradzania wybitnych uczniów,
także tych nie mieszkających w mieście - dodaje radna Sobieszek.

Stypendia przyznawane będą dwa razy
w roku po zakończeniu każdego semestru. W 2008 przyznane zostaną tylko za
drugi semestr. Stypendium otrzyma uczeń
z osiągnięciami wyraźnie przewyższającymi
rówieśników, który ponadto wykazuje zaangażowanie w wybranej dziedzinie. Szczegółowe kryteria, jakie będzie musiał spełnić
kandydat, określone zostaną w regulaminie.
Stypendium, w wysokości do 380 zł miesięcznie, ma mu umożliwić dalszy rozwój.
Wszyscy radni miejscy - za wyjątkiem
radnej Zbudniewek, która wstrzymała się od
głosu - głosowali za uchwałą o stypendiach.
(eb)

Gmina Łyszkowice

Będzie jaśniej wzdłuż dróg

W

ciągu najbliższych dwóch tygodni
sprawdzone ma być oświetlenie
wzdłuż dróg w gminie Łyszkowice. Elektryk ma za zadanie uruchamiać wszystkie linie i wymieniać żarówki w latarniach,
które nie świecą - zapewniał na sesji Rady
Gminy, 24 września, wójt Włodzimierz
Traut. W związku z tym można spodziewać
się, że część lamp może świecić w ciągu
dnia, a chwilowo może nie być prądu w miejscach, gdzie lampy są wymieniane. (mak)

Szkolenie na rozwój zatrudnienia

K

olejne szkolenie organizuje 3 października Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury. Jego tematem
będą projekty na rzecz rozwoju zatrudnienia
i wspierania przedsiębiorczości - i fundusze
na nie przeznaczone. Odbędzie się o 11.00
przy ul. Pijarskiej 1 w Łowiczu. Bliższe informacje pod nr tel. (046) 837 53 20.
(wcz)

Do szkoły pół godziny później
O pół godziny później będą rozpoczynać się zajęcia lekcyjne we
wszystkich szkołach w gminie Bielawy - zadecydowali 26 września
radni tej gminy.

Z

miana ma spowodować, że część dzieci nie będzie musiała już po godzinie
5 rano wstawać, żeby zdążyć na autobus szkolny. Na przykład dzieci dowożone
szkolnym autobusem do Szkoły Podstawowej w Sobocie były w szkole już około
7 rano. Autobus dowoził je do szkoły tak
wcześnie, ponieważ nie był to jego ostatni kurs szkolny.

- Dla najmłodszych dzieci pół godziny
więcej snu rano to bardzo dużo - uzasadniał przed głosowaniem wniosek odpowiedniej komisji wiceprzewodniczący rady
Krzysztof Chlebny. Nie ukrywał, że obawia
się negatywnej reakcji części nauczycieli.
Okazało się, że niepotrzebnie. - Chciałabym podziękować za tę decyzję. To dla dobra dzieci - powiedziała na sesji dyrektorka
szkoły z Soboty Barbara Pawlaczyk.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za
wprowadzeniem zmian. Na okres próby zostaną one wprowadzone na okres jednego
miesiąca. Jeśli rodzice i dzieci będą zadowoleni, okres ten ulegnie przedłużeniu. (mak)

Wydział komunikacji na Stanisławskiego
20-centrymetrowy grzyb znaleziony przez dwulatka. - Chodzimy na grzyby bardzo często, bo las mamy
praktycznie za płotem - śmieje się Żaneta Wróbel z Mystkowic. - Bartek zawsze jest z nami i to on wczoraj go pierwszy zauważył. - Ja - potwierdza pewnym głosem prawie dwuletni chłopiec. Dwudziestocentymetrowego podgrzybka rodzina Wróblów znalazła w ostatnią środę września. - Zaprawimy go w jednym słoiku w occie - planuje pani Żaneta. Razem z mężem lubią grzyby pod każdą postacią, suszone, w occie i smażone. - W grzybach podoba mi się wszystko, zbieranie, obieranie i zapach jaki
rozchodzi się po domu - dodaje maż pani Żanety, Łukasz Wróbel. Sam zbiera grzyby od dziecka, dlatego Bartka zabiera także
na wspólne wyprawy. W rodzinnym koszyku można znaleźć zazwyczaj podgrzybki, prawdziwki, gąski i maślaki.
(jr)

Będzie parking koło Kodanu
Szpalery samochodów zastawiają
codziennie obie strony ul. Sikorskiego
przy zakładzie Agros Nova w Łowiczu. Spowodowane jest to przebudową parkingu przy na stadionie
OSiR, z którego korzystali pracownicy firmy.
udowie bieżni towarzyszy bowiem
przebudowa tamtejszego parkingu. B
Czy parking przy Agros Nova zniknie zupeł-

nie? Oni kiedyś dzierżawili ten teren - pytał
na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu
radny Leszek Plichta. Burmistrz Krzysztof

Kaliński wyjaśniał, że zakład partycypował
przed laty wespół z miastem w jego budowie, ale obecnie umowę dzierżawy trzeba
było wymówić, w związku z planem budowy bieżni.
W miejscu dawnego parkingu na kilkadziesiąt aut powstaną zatoki postojowe przy
wybudowanym już chodniku, na 30 miejsc
postojowych oraz niewielki plac parkingowy przy ogrodzeniu jednostki wojskowej.
Miejsc będzie tu mniej niż było.
Jest jednak i dobra wiadomość. - Większy parking planujemy wybudować przy
ogrodzeniu Kodanu przy ul. Katarzynów.

Powstanie tam około 60 miejsc parkingowych z myślą o kibicach przyjeżdżających
na stadion OSiR. Będą mogli z niego korzystać też pracownicy Agros Nova - mówił na sesji naczelnik Wydziału Inwestycji łowickiego ratusza Grzegorz Pełka.
Stadion zostanie bowiem wyposażony
w trybuny na tysiąc miejsc. Koszt budowy parkingu szacuje się na 350 tys.
zł. Parking powstanie w ciągu pół roku
od momentu przekazania pieniędzy na
ten cel w budżecie przez Radę Miejską. Jeszcze nie wiadomo czy będzie to
w 2009 roku czy w kolejnym.
(eb)

O

d 6 października wydział komunikacji łowickiego starostwa przenosi się
z ul. 3 Maja do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Stanisławskiego
28 - na parter, po lewej stronie. 1 października urząd czynny będzie jeszcze na 3 Maja,
następnie 2 i 3 października w związku
z przenoszeniem będzie nieczynny, więc lepiej pilne sprawy załatwić wcześniej.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
pod innym numerem telefonu

P

owiatowy Rzecznik Konsumenta
Agnieszka Kopczyńska, przyjmuje
interesantów w budynku łowickiego
starostwa powiatowego przy ulicy
Stanisławskiego, na I piętrze
w pokoju numer 35. Przeprowadzka
z budynku Urzędu Pracy, mieszczącym
się nieopadal, odbyła się w ostatnich
dniach września. Zmienił się również
numer telefonu, teraz w sprawach
ochrony praw konsumenta można
dzwonić na 046/830 00 64.

(jr)

Przenosiny związane są z planami, by
zgromadzić wszystkie wydziały w jednym
miejscu. Na 3 Maja zostają jeszcze wydział
edukacji i centrum promocji, ale przeniesione zostaną wkrótce do budynku po III LO,
a docelowo do nowego budynku, który starostwo wybudować ma przy Stanisławskiego. Wkrótce odbędzie się natomiast przetarg
na sprzedaż obiektu przy 3 Maja.
(wcz)
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Będą toalety przy cmentarzach
na Wszystkich Świętych
W tym tygodniu zadzwoniła do
nas jedna z mieszkanek Łowicza
i zwróciła uwagę na brak toalet przy
łowickich cmentarzach w czasie
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jej zdaniem, przy cmentarzach Emaus należącego do parafii
Świętego Ducha i sąsiednim toalety takie powinny w tym czasie koniecznie stanąć.

T

100 lat oświaty w Huminie. Były prześliczne uczennice serwujące gościom smakołyki, była msza święta, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, występy artystyczne i wystawa kronik, oraz pamiątkowych zdjęć. Były wreszcie tłumy
gości. Wszystko to podczas zorganizowanych w sobotę 27 września obchodów stulecia oświaty w Huminie w gminie Bolimów. Więcej o historii tej szkoły i o samej uroczystości w przyszłym numerze NŁ.
(wcz)
dok. ze str. 1

ak jak i cmentarz katedralny są one odwiedzane w tych dniach przez bardzo
dużo osób. Ci, którzy poczują nagłą potrzebę załatwienia swoich potrzeb, nie mają
gdzie tego zrobić, dlatego często się zdarza, że w tym celu po zapadnięciu zmroku,
wybierają okolice sąsiadujących z cmentarzem garaży. Jej zdaniem ratusz powinien
zadbać o to, by nie byli do tego zmuszani.
Nieco lepiej z toaletami jest na cmentarzu
katedralnym, tam dwie, męska i damska są
umieszczone w budynku zarządu cmentarza, ale w okresie gdy cmentarz jest licznie

pliwość - wszystko rozstrzygnie się w ciągu
najbliższych trzech tygodni.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek twierdzi, że
o możliwości rezygnacji Michalaka
z funkcji starosty dowiaduje się dopiero od
nas. - Myślę, że takiej rezygnacji nie będzie
- mówi. - Wczoraj podczas sesji było wiele emocji, rozumiem, ze ktoś w takiej sytuDrugie dno?
acji może mieć dość. Zdecydowaliśmy się
Taka jest oficjalna wersja, jeden z rad- jednak 2 lata temu na konkretne działania
nych z koalicji rządzącej powiedział nam i nie zamierzamy teraz ich przerywać.
jednak, że Michalak obawia się rozpadu
A przyszłość
tejże koalicji, zdobycia większości w radzie przez PSL i tego, iż w takim przypadrządzącej większości?
ku zostanie zakładnikiem. Faktycznie, aby
- Wczorajsza sesja pokazała, że są poprzejąć władzę w powiecie PSL potrzebojedyncze
sprawy budzące emocje - kontywałby 11 głosów (8 jest radnych PSL, dodatkowo 1 głos pozbawionego funkcji wi- nuuje Kosiorek. - Nie oznacza to jednak,
cestarosty Eugeniusza Bobrowskiego, plus że koalicja się sypie. Koalicję zawierały
Janicki i kto? Rogowska - Tylman?). Gło- komitety wyborcze i z tego co wiem, kosowanie nad tomografem pokazuje, że opo- alicja z Platformą Obywatelską (z tego
ugrupowania wywodzi się Rogowskazycja może te głosy mieć.
Aby odwołać starostę potrzebowałby jed- Tylman - przyp. red.) nie została zerwana.
nak zgodnie z przepisami 13 głosów, a na W przypadku spraw takich jak tomograf
to szans nie ma. Michalak mógłby więc być czy drogi radni mają przede wszystkim za
faktycznie zakładkiem PSL. Starosta trzy- zadanie reprezentować interesy swoich
ma się jednak przedstawionej nam wersji. wyborców. Koalicja jednak wciąż istnie- Nie mogę nic więcej powiedzieć. W grę je - zapewnia.
(wcz)
nie wchodzą żadne sensacje. Proszę o cier-

Tomograf dzieli koalicję
D

obry tomograf kosztować może nawet 4 mln zł. Co da zatem 500 tys. zł,
oprócz zablokowania budowy, której PSL
przeciwny był od początku? Radny Krzysztof Figat z PSL tłumaczył podczas sesji, iż
kwota ta wystarcza na wpłatę 10% wartości i wzięcie tomografu w leasing, a także
na przygotowanie pomieszczenia i opłacenie specjalisty. Można byłoby wziąć w leasing sprzęt o wartości 1 mln 250 tys. zł,
wpłacając na początek 10% jego wartości
i płacąc raty miesięczne 25.321 zł. To i tak
o wiele taniej niż dowozić pacjentów na badania do innych szpitali - Figat przedstawił
bowiem wyliczenie z sierpnia tego roku,
z którego wynika, iż tylko w owym miesiącu badania i dowóz kilkudziesięciu pacjentów kosztowały szpital 33 tys. zł.

Lepiej poczekać,
ale kupić lepszy
Zarząd powiatu nie akceptuje takiego rozwiązania, licząc na to, iż w przyszłym roku
zyska dofinansowanie i dużo lepszy, nowy
tomograf, który przy udziale zewnętrznych
pieniędzy kosztował będzie powiat ledwie
15 % wartości. Nabór wniosków w urzędzie marszałkowskim na ten cel właśnie
się zaczął, zarząd poczynił już kroki w celu
przygotowania dokumentacji. Tym sposobem pozyskać można byłoby nowy tomograf najwyższej klasy.
Wicestarosta Bolesław Heichman powiedział, iż kontaktował się z kilkoma firmami
i specjalistami i za każdym razem przestrzegano go przed braniem czegoś używanego.
Firmy robią bowiem tak, iż oferują tomografy po tzw. kapitalnym remoncie - są one
tańsze, tyle że ich jakość pozostawia dużo
do życzenia.
Podobne stanowisko zajął podczas sesji
dyrektor szpitala Andrzej Grabowski, przestrzegając przed braniem sprzętu, który właściwie schodzi obecnie z rynku.
PSL-owski radny Michał Śliwiński postawił w końcu wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad punktu o przesunięciu

unijny wiąże się z oczekiwaniem - nawet rok
czasu. Pod warunkiem że będziemy w ogóle mieli szczęście i wniosek zyska akceptację - tłumaczy.
Zarząd powiatu liczy się w tym, że zmuszony będzie wygospodarować te 500 tys.
zł. - Spotkamy się w najbliższym czasie i te
pieniądze znajdziemy - mówi nam członek
zarządu Dariusz Kosmatka. - Będziemy muCzy oznacza to
sieli je znaleźć - aby nie przesuwać z puli na
rozpad koalicji?
budowę nowego obiektu. Ta inwestycja musi
Krzysztof Janicki powiedział nam, iż ni- zostać zrealizowana - projekt kosztował na
gdy w żadnej koalicji nie był, że jest rad- ponad 30 tys. zł, ogłosiliśmy przetarg na bunym niezależnym i głosuje zgodnie z wła- dowę. Nie wycofamy się z tego.
snym sumieniem. W tym przypadku uważa,
że tomograf znaleźć się musi w szpitalu
Jaka przyszłość
jak najszybciej. Zofia Rogowska-Tylman
starosty?
powiedziała, że nie ma mowy o rozpaPojawienie się rysy na powiatowej kodzie koalicji - w tym przypadku ma jednak odmienną opinię od zarządu i części alicji zbiegło się z informacją starosty Jaradnych i zagłosowała zgodnie ze swym nusza Michalaka o tym iż może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. Trudno
przekonaniem.
Radna zaprzecza - a takie zarzuty pada- pozbyć się wrażenia, że obydwie sprawy
ły w kuluarach - jakoby bratała się z rad- mają to samo źródło.
Starosta zapowiadał, iż na wtornymi PSL. Podczas sesji trudno było jednak pozbyć się wrażenia, że w przerwach kowej sesji złoży mandat radnego.
radni spod znaku koniczynki starali się być Punkt znalazł się w porządku obrad. Stablisko Rogowskiej-Tylman. Co zabawne, rosta poprosił jednak o jego wycofanie.
gdy reporter NŁ rozmawiał z radną po za- - W ciągu najbliższych trzech tygodni zakończeniu sesji, tuż za jej plecami cały czas padną ważne decyzje dla mojej kariery
stał radny Krzysztof Figat - na tyle blisko, zawodowej i prywatnej. Dlatego proszę
o zdjęcie punktu. Na dziś nie jestem gotoby słyszeć o czym jest rozmowa.
Wtorkową sesję przerwano do przy- wy do podjęcia takiej decyzji - powiedział
szłego wtorku, aby przygotować stosow- podczas sesji.
Pytany przez reportera NŁ w przerwie
ną uchwałę, która poddana zostanie pod
głosowanie rady. Jeśli wynik głosowania obrad starosta powiedział, że nie chodzi
się powtórzy, zarząd powiatu przesunąć o sprawy polityczno - samorządowe. - To
będzie musiał 500 tys. zł i wyleasingo- dotyczy tylko mojej prywatnej działalności
zawodowej - zadeklarował, przyznając iż
wać tomograf.
Co jednak radna Rogowska-Tylman na chodzi o posiadane przez niego duże poto, że pomysł leasingu spotkał się z kryty- PGR -owskie gospodarstwo położone nieką dyrektora szpitala? - Ja również nie je- opodal Tomaszowa Mazowieckiego.
Przyznał jednocześnie, że zaangażowastem za tym, aby do naszego szpitala trafił
sprzęt za 1,5 mln zł - mówi. - Musi to być nie się w tę pracę, będzie nie do pogodzetomograf przynajmniej za 2 - 2,5 mln zł, ina- nia z pełnieniem jednej z samorządowych
czej będą to pieniądze wyrzucone w błoto. funkcji - radnego lub starosty. Pytany czy
Jednak jeśli nie zaczniemy działać już teraz, w grę wchodzi rezygnacja z funkcji starosprawa znów odsunie się w czasie. Projekt sty Michalak odpowiedział nam, że tak.
wspomnianych 500 tys. zł na tomograf.
Wniosek wprowadzono 11 głosami za przy
10 przeciwnych. Jednomyślnie z PSL-em
zagłosowała dwójka radnych: Krzysztof
Janicki i Zofia Rogowska-Tylman. W ten
sposób koalicja rządząca straciła na moment
większość w radzie powiatu.

odwiedzany, często pojawiają się przed nimi
kolejki, w których stoją także osoby handlujące zniczami i stroikami.
Temat przekazaliśmy naczelnikowi wydziału Spraw Komunalnych łowickiego
ratusza Pawłowi Gawrońskiemu, który
rozmawiał o toaletach z burmistrzem Łowicza Krzysztofem Kalińskim. - Zlecenie dla firmy dostarczającej toalety zostało
już podpisane, staną one przy obu cmentarzach - powiedział Gawroński. - Burmistrz
uznał, że istotnie jest to problem, wymagający rozwiązania.
Ratusz zamówił w sumie osiem plastikowych toalet typu TOI TOI. Cztery staną przy ul Tuszewskiej, pomiędzy bramami na cmentarze Emaus i parafii Chrystusa
Dobrego Pasterza, cztery kolejne w okolicach bramy cmentarza katedralnego, od
strony ul. Blich.
Wypożyczenie ośmiu toalet na dwa
świąteczne dni będzie kosztowało miasto
2.400 złotych.
(tb)
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Czy stać nas na życie na kredyt?
śmiechnięta Pani stara się mnie przekonać, że nie muszę uzgadniać mojej decyU
zji z mężem. - To nie jest już konieczne - do-

daje.- Wystarczy tylko dowód i zaświadczenie
z pracy, że pani jest w danym zakładzie zatrudniona i już możemy wypełnić formularz.

Biura kredytowe, banki, SKOKI
Banki mają najkorzystniejszą ofertę, co
zrozumiałe, dla swoich klientów. Jednak
z ich propozycji może skorzystać każdy, choć już na gorszych warunkach.
Z kolei biura kredytowe zatrudniają zazwyczaj tylko jedną osobę, która wybiera najlepszą dla nas ofertę spośród wielu
banków, z którymi dane biuro ma podpisaną umowę. Wysyła później wypełniony formularz z danymi klienta do wybranej wspólnie placówki finansowej.
Biura te są często bardzo małe i mieści
się w nich praktycznie tylko jeden klient. Wielu osobom to odpowiada, bo nie chcą by
ktoś przysłuchiwał się jakiej wysokości mają
kredyt czy jak duży mają dochód - tłumaczy
jedna z pań pracująca w biurze kredytowym.
Dodaje, że przez to czasami powstają na zewnątrz kilku metrowe kolejki, bo w biurze
siedzi tylko jeden klient.
SKOK to z kolei grupa ludzi złączonych
poprzez miejsce pracy lub przynależność do
tego samego stowarzyszenia społecznego
bądź zawodowego. SKOK-i są spółdzielniami działającymi na podstawie Ustawy
o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo
-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze. Skoki działają w Polsce od 1992 roku.
Udzielają pożyczek swoim członkom - i od
lat stoją ością w gardle bankom.

ty i tym samym na samo życie pozostaje już
niewiele środków. Zwiększona ilość branych przez nas kredytów choć pomaga zrealizować pragnienia, wprowadza w nasze
życie często pewien chaos i brak stabilizacji.
- Mam również doświadczenie z osobami dorosłymi, które nigdy nie stały się dojrzałe i kredytami rekompensują sobie swoją
niezaradność finansową - dodaje Buczyńska. Zaznacza, że nie widzi nic złego w kredytach zaciąganych przez młodych ludzi. Oczywiście, że lepiej by było, gdyby kupno
domu nie wiązało się z taką koniecznością,
ale jeśli nie ma innej możliwości, to dlaczego z niej nie skorzystać? - mówi Buczyńska.
Kiedyś budowa wspólnego domu trwała latami, teraz jest to spłata kredytu. - Moim zdaniem, zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań
finansowych nie wpływa na trwałość małBanki otwierające swe placówki nie żałowały pieniędzy na reklamę. Uroczyżeństwa - wyjaśnia.
- Przychodzą do mnie ludzie najczęściej stość uruchomienia biura AIG Banku na Starym Rynku prowadził np. kilka
w sprawie dziedziczenia kredytów - przy- miesięcy temu Zygmunt Chajzer.
na dziecko - mówi pani Agnieszka. Według
jej koleżanki Agaty, kredyty są dla ludzi. Oczywiście trzeba wszystko rozsądnie kalkulować, ale dzięki temu mam dom, samochód,
a tak przy samym oszczędzaniu musiałabym
jeszcze długo na to wszystko poczekać - wyjaśnia pani Agata. Z kolei innego zdania jest
pan Zygmunt. - Nie mówię, że mam wszystko, ale to co mam mi wystarcza, a luksusów
nie potrzebuję - mówi mieszkaniec Łowicza. - Zaciągnę kredyt, pieniądze wydam,
a kto potem będzie spłacał?

Niewiarygodni - bo nie brali
kredytu
W jednym z biur kredytowych sympatyczna pani udzieliła mi ciekawej informacji.
- Jeżeli pani nie brała kredytów, bank może
obawiać się udzielenia pani od razu dużej
sumy - mówi. - Dlatego warto kupić naj-

Nieświadomi klienci
- Oferty banków brzmią rzeczywiście bardzo zachęcająco - mówi psycholog Małgorzata Buczyńska - ale nie wszyscy są w pełni
świadomi konsekwencji zaciągniętych kredytów. Podkreśla, że najgorzej jest w przypadku emerytów i rencistów. To oni często
chcą pomóc swoim dzieciom czy wnukom,
a nie posiadając pieniędzy, zaciągają łatwe
kredyty. Jednak comiesięczne raty pochłaniają większą część ich emerytury czy ren-

Czerwone, żółte, niebieskie, zielone.... Banki kuszą kolorami witryn. To ma
być przepustka w kolorowy świat marzeń.
znaje powiatowy rzecznik konsumenta Agnieszka Kopczyńska - Ale nie mogę
im za bardzo pomóc, ponieważ tajemnica
bankowa uniemożliwia mi zdobycie większej ilości informacji niż posiada ich klient.

Coraz bardziej zapożyczeni
Polacy nie należą do najbardziej zadłużających się, to prawda. Relacja ich
jest jeszcze w skali europejskiej bardzo
przyzwoita. Mimo to warto zauważyć,
że kredyty gospodarstw domowych
przekroczyły już 300 mld zł, a kredyty
hipoteczne to ponad 100 mld zł. W tym
kredyty niespłacalne w terminach czyli
tzw. kredyty zagrożone wynoszą ok. 12
md zł. Zaległości i kredyty na kartach
kredytowych to blisko 11 mld zł.

Więcej pieniędzy
na remonty ulic

W

uchwale dotyczącej zmian
budżetowych, przyjętej na sesji
Rady Miejskiej w Łowiczu 25
września, dokonano przesunięć m.in.
w wydatkach na drogi miejskie. 100
tys. zł zdjęto z dokumentacji na
przebudowę mostu w ul. Mostowej
w związku z brakiem możliwości
wykonania przez biura projektowe
dokumentacji i uzyskania pozwoleń na
budowę mostu do końca roku. O 300
tys. zł zmniejszono pulę na budowę
dróg dojazdowych do ronda przy
ul. Prymasowskiej w związku
z korzystnym wynikiem przetargu.
Zwiększono o 100 tys. zł wydatki na
bieżące utrzymanie dróg, a ponadto
o 80 tys,. zł na dokumentację na
drogi oraz o 100 tys. zł na budowę ul.
Włókienniczej, z uwagi na konieczność
utwardzenia trzeciej zatoczki z drogą
dojazdową. 120 tys. zł przeznaczono
na wydatki w innych działach.
(eb)

Ponadto aż 22 procent Polaków
przyznaje się, że wydaje więcej niż
zarabia, 55 proc. kredytobiorców ma
dziś coraz większe problemy ze spłatą
swych zobowiązań. Kredyty i zobowiązania stale niespłacane przez gospodarstwa domowe sięgają już ponad 7
mld zł. Co najmniej 55 proc. Polaków
nie ma żadnych oszczędności.
źródło:
Gazeta Finansowa

pierw choć zwykły czajnik na raty, by uwiarygodnić siebie jako klienta w oczach banku.
Przyznaje, że zdarzył jej się klient, który w krótkim czasie zaciągnął 20 kredytów.
Jednak większość klientów ma „tylko” po
kilka kredytów, co umożliwiają same banki. - Na ogół wymagają one spłaty kilku rat
jednej pożyczki, a wtedy można już zaciągnąć następne kredyty - wyjaśnia.
Największy boom przeżywają biura kredytowe przed wakacjami oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Są to jednak kredyty krótkoterminowe, w wysokości do 2000
zł - mówi jedna z pań pracująca w takiej
placówce. Jednak praca w takim biurze nie
jest często łatwą sprawą. Mimo, że oficjalnie nikt do tego się nie przyznaje, zdarza
się czasami, że klient nie słucha dokładnie
przedstawianej mu propozycji finansowych,
a potem, jest niezadowolony z dokonanego wyboru i chce zmienić swoją decyzję, a
tego już zrobić nie można. - Podpisał umowę i koniec - tłumaczy zdenerwowana pani
w banku jednej z klientek. - A potem przychodzą członkowie jego rodziny którzy chcą
wymusić na nas, byśmy wszystko cofnęli. Tak
nie można! Chciałam już wezwać ochronę.
- Okłamali cię! Oni dają tylko Żagla mówi zezłoszczona niedoszła klientka jednego z biur kredytowych, krzycząca na mężczyznę stojącego kilka metrów dalej na ulicy
Zduńskiej - Dobrze, że ja się dopytałam, bo
ty niczego nie umiesz porządnie zrobić.
***
W kredytowym szaleństwie trzeba pamiętać o jednym: zdrowym rozsądku. To
on powinien być naszym jedynym doradcą
w podejmowaniu przez nas wszelkich zobowiązań finansowych.
W USA banki prześcigały się w ofertach
kredytów hipotecznych na kupno domów,
oferując je ludziom, którzy nie powinni byli
sobie na taki kredyt pozwolić. Dziś bankierzy plują sobie w brodę - ale przecież pierwszymi poszkodowanymi są właśnie kredytobiorcy, którym co najwyżej łaskawie
pozwala się pomieszkiwać na walizkach
w domu, który okazał się dla nich za drogi.
Do chwili, gdy bank ten dom sprzeda.
Joanna Rudak

Będzie trudniej o kredyt

Dlatego odsyłam ich zazwyczaj do OgólnoJuż dwa tygodnie temu polska Kopolskiego Biura Doradztwa Finansowego misja Nadzoru Bankowego zapoi Konsumenckiego w Warszawie, które może wiedziała zaostrzenie, jeszcze przed
końcem roku, kryteriów przyznawania
zająć się ich sprawą.

rata nie będzie mogła przekroczyć połowy dochodu. Co więcej: KNF chce
zmusić banki, by bezwzględnie wliczały do miesięcznych obciążeń wszystkie
pożyczek przez banki. Nadzór chce kredyty zaciągnięte przez daną osobę
przede wszystkim, by banki rygory- - co obecnie robią tylko niektóre banki.
Spłać kredyt kredytem
stycznie wyliczały zdolność kredytową
Jak szacuje „Dziennik”, który podał
Można nie tylko zaciągnąć kredyt hipo- klientów. Obecnie normalnym jest, że tę informację, te obostrzenia spowoduteczny na kupno mieszkania czy budowę udzielane są kredyty, których rata za- ją, że nawet jedna piąta starających się
domu, albo kupno pralki czy lodówki. Moż- biera większość miesięcznego docho- o kredyt hipoteczny na zakup mieszkana obecnie nawet spłacić kredyt kredytem. du kredytobiorcy. To ma się skończyć: nia, kredytu tego nie otrzyma.

- Gdyby nie taka możliwość, spłacalibyśmy pierwszy kredyt jeszcze długo, a był on
zaciągnięty na mniej korzystnych zasadach
niż ten drugi - mówi pani Ewa z Łowicza.
Z kolei zdaniem młodej mamy, Agnieszki, gdyby nie kredyt, musiałaby ona nadal
mieszkać z rodzicami. - A tak, po ślubie zamieszkaliśmy w swoim wymarzonym M - 2
i mogliśmy bez problemu zdecydować się
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OSP Łyszkowice

Dokupili ubrań i sprzęt
za 13 tysięcy złotych
Dziesięć specjalnych ubrań pożarniczych, tzw. UPS-ów (w których
strażacy wyjeżdżają na akcje), sześć
par wzmacnianych butów bojowych,
kilka odcinków węży strażackich
i rozdzielaczy za kwotę około 13 tysięcy złotych zakupiła w ostatnim
czasie łyszkowicka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

P

ieniądze na zakupy pochodziły z kilku źródeł: OSP otrzymała z krajowego
systemu ratownictwa dotację w wysokości 7 tysięcy złotych, dołożyła własne fundusze i dotacje z gminy. - Na buty mieliśmy
pieniądze z zawodów strażackich: nagrody

Pierwsza pomoc dla najmłodszych. Jak udzielać pierwszej pomocy dowiedzieli się uczniowie klas czwartych Szkoły
Podstawowej nr 4 w Łowiczu, na zajęciach prowadzonych przez wolontariusza łowickiego PCK Kamila Księżaka, które odbyły się w czwartek, 25 września. Czwartoklasiści poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach przygotowań do karty rowerowej, które trwają przez cały rok szkolny. Prowadzi je nauczycielka „Czwórki” Małgorzata Dolińska. Dzięki czwartkowym zajęciom dziesięciolatki już teraz wiedzą jak pomóc sobie i innym, m. in. w razie krwotoku
z nosa, złamań i zwichnięć, czy w przypadku zasłabnięć. - Każdy powinien wiedzieć na czym polega udzielanie pierwszej pomocy, bo może się ona przydać nie tylko tu w szkole, ale także podczas jazdy rowerem - mówił na zajęciach
Kamil Księżak, który na co dzień jest uczniem III klasy I LO w Łowiczu.
(jr)

Most w Strugienicach
raczej do zamknięcia
- Nie wykluczam, że w okresie
zimowym zajdzie potrzeba
i most w Strugienicach będzie
trzeba zamknąć - powiedział
18 września w czasie sesji
Rady Gminy Zduny
wójt Jarosław Kwiatkowski.

T

emat poruszył na sesji sołtys Strugienic
Marek Warda, który pytając wójta jak
wyglądają prace przygotowawcze do budowy nowego mostu stwierdził, że stary, drewniany most nie wytrzyma zimy, bo jest w katastrofalnym stanie technicznym.
Wójt przyznał, że faktycznie doszło do
pogorszenia stanu technicznego mostu
i może dojść do jego zamknięcia, jednak raczej jeszcze nie w okresie jesiennym, gdy

most służy rolnikom w dojeździe do pól,
położonych po drugiej stronie rzeki. Nam
zaś powiedział, że stan mostu jest stale
monitorowany przez pracowników gminy i data, od której miałby zostać zamknięty, zależy od wyniku oględzin. Potwierdził
słowa sołtysa, że most w ostatnim okresie
osiadł, ale z pewnością nie 40 cm, o których
mówił sołtys.
Co do budowy nowego mostu, wójt
przyznał, że prace przygotowawcze posuwają się bardzo opornie, bo niespodziewanie pojawiają się nowe problemy. Na
przykład powiat łowicki dokonał na gruntach przylegających do rzeki podziału dotychczasowych działek, wyznaczając tam
drogę. Gmina nie miała o tym żadnej informacji. Trzeba było zmieniać przygotowaną
już dokumentację. Wcześniej okazało się,

Sanniki

Potrzebne komórki
i odwodnienie

że ponieważ planowana inwestycja znajduje się na terenie obszaru chronionego Natura 2000, to gmina musi sporządzić inwentaryzację przyrodniczą terenu, na którym
będzie prowadzona inwestycja i wykazać,
że inwestycja nie będzie miała negatywnych skutków dla środowiska.
Dopiero w ubiegłym tygodniu została wydana decyzja środowiskowa,
obecnie gmina czeka na decyzję lokalizacyjną ze strony powiatu łowickiego. Droga do stworzenia projektu budowlanego jest jeszcze dość daleka, ale
gmina chce wykonać to w roku 2009
i przygotować się do pozyskania pieniędzy
na choćby częściowe sfinansowanie budowy. Wstępny kosztorys opiewa na 2,5 mln.
złotych, to bardzo dużo dla gminy.
(tb)

Nowy asfalt w Dzierzgówku

D

o 14 listopada Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno - Drogowych
w Łowiczu, wykona nową
nakładkę asfaltową wraz
z poszerzeniem drogi gminnej
w Dzierzgówku. Chodzi o drogę od
Potrzebę dalszych inwestycji przy drewno do nich mieszkańcy muszą gdzieś szkoły w kierunku Polesia. Jest tam
nowym budynku socjalnym przy ul. przechowywać. Jak sobie radzą? Radni, asfalt, jednak wąski i bardzo spękany,
Fabrycznej w Sannikach zgłaszali będąc na miejscu przekonali się, że miej- a drogą tą odbywa się duży ruch na sesji 29 sierpnia radni. Chodzi o scem przechowywania opału są np. kabiny kursuje m. in. liniowy autobus.
Droga na odcinku 783,5 metra
komórki na opał, które są zapisane prysznicowe w łazienkach lub prowizorycz- poszerzona zostanie do 4 metrów
w tegorocznym budżecie (koszto- ne szopki. Przechowywanie opału w takich i zaopatrzona w nową nakładkę. Koszt
wać mają 238 tys. zł) oraz o kanali- warunkach powoduje niszczenie mieszkań prac wyniesie ponad 217 tys zł. (wcz)

zację deszczową, która przy budo- i nieprzyjemny zapach.
Wójt Gabriel Wieczorek podczas sierpwie nie była uwzględniona.
niowej sesji wspomniał, że przy projektobudynku gospodarczym mówiła m.in. waniu parkanu zespołu parkowo-pałacoBeata Dąbkowska, przewodnicząca wego popełniono błąd w wyniku, którego
Komisji Rewizyjnej, a o odwodnienie py- brak jest 160 m. Z dokumentacji, jaka jest
w gostynińskim starostwie wynika, że partała radna Teresa Tyszka.
Parterowy budynek przy ul. Fabrycznej kan jest już zamknięty, więc nie można ogłokosztował 996 tys. zł. Pobudowany został sić przetargu na dokończenie tej inwestycji.
w miejscu innego, piętrowego budynku Tymczasem w oparciu o ten parkan projekkomunalnego, który spłonął w 2004 roku. towany był budynek gospodarczy, więc nie
Socjalny budynek ma 20 małych mieszkań można rozpocząć tej inwestycji do czasu
o powierzchni 18 i 25 m2, a oddany był do wyjaśnienia sprawy parkanu. Odwodnienie
użytku w 2007 roku. Budynek gospodarczy - zdaniem wójta - kosztować może około
przy nim jest niezbędny, bo w bloku nie ma 100 tys. zł. Zdaniem części radnych jest ono
centralnego ogrzewania, a mieszkania wy- konieczne. Czy zostanie zapisane w kolejposażono w kuchnie węglowe. Węgiel, czy nym budżecie gminy - to się okaże. (mwk)

O

Przetarg na asfalt w Bełchowie

P

rzetarg na wykonanie asfaltu na
drodze gruntowej w Bełchowie
organizuje 30 września gmina
Nieborów. Po wyłonieniu wykonawcy
prace potrwać mają do 28 listopada.
Chodzi o 220 metrowy odcinek
drogi gruntowo - żużlowej. Leży
ona po prawej stronie - jadąc od
szkoły w kierunku Dzierzgowa, tuż
za powstającymi w tamtym terenie
domami jednorodzinnymi.
W ramach prac droga zostanie
wykorytowana, zaopatrzona
w podbudowę i nawierzchnię
asfaltową. Wykonane zostaną też
pobocza i postawione znaki. (wcz)

w postaci czeku na pieniądze, czyli 1.500 zł
za pierwsze miejsce dziewcząt i 500 zł za
czwarte miejsce chłopców - dowiedzieliśmy się w łyszkowickiej straży.
Stroje UPS zostały zakupione hurtowni strażackiej w Skierniewicach. Każdy
z dziesięciu kompletów strojów wraz z homologacją kosztował 960 złotych. Pięć odcinków węży, rozdzielacze i buty zostały
natomiast zakupione w hurtowni w Rzgowie za łączną kwotę około 2.500 złotych.
Z podstawowego wyposażenia strażaków
brakuje w Łyszkowicach jeszcze nowych,
homologowanych kasków spełniających
wymogi KSR-G. W najbliższym czasie
mają zostać zakupione.
(mak)

Monitoring zawita do szkół średnich
Łącznie 36 kamer oraz 6 monitorów i tyleż rejestratorów zamontowanych zostanie do końca listopada
w pięciu łowickich szkołach średnich oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

P

rzetarg na dostawę i montaż sprzętu łowickie starostwo rozstrzygnąć miało
w poniedziałek 22 września. Przetarg
został jednak unieważniony, gdyż z uwagi
na przenoszenie wydziału komunikacji do
siedziby przy ulicy Stanisławskiego, jedna z ofert przetargowych nie została wzięta pod uwagę w trakcie przetargu. Kolejny
przetarg ogłoszony został zatem w środę,
24 września i rozstrzygnięty zostanie pod
koniec przyszłego tygodnia.
W każdej z wymienionych niżej placówek zamontowany zostanie monitor
i rejestrator, natomiast liczba kamer w po-

szczególnych szkołach przedstawia się następująco:
I Liceum Ogólnokształcące - 2 kamery. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
przy ulicy Podrzecznej - 6 kamer. ZSP 2 na
Blichu - 8 kamer. ZSP 3 przy ul. Powstańców - 6 kamer. ZSP 4 przy ul. Kaliskiej - 8
kamer Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Kiernozi - 6 kamer.
Pieniądze na ten cel pochodzą z ministerstwa. Dla ich pozyskania starostwo złożyło
w maju stosowny wniosek. Jedynie kiernozki ośrodek otrzymał tyle kamer, o ile występował we wniosku. Reszta szkół otrzymała
mniej niż chciała. Jak na razie jedynie „Ekonomik” ma już częściowy monitoring, założony w ubiegłym roku za pieniądze z Rady
Rodziców. Obecnie kontynuowane będzie
tam zakładanie kamer na korytarzach i kolejnych piętrach.
(wcz)

Gmina Zduny

Sprzedali działkę w Wiskienicy
Ponad 7,5 tysiąca złotych zapłacił
gminie Zduny nabywca działki, którą ta sprzedała w Wiskienicy Dolnej,
w trakcie przetargu 4 sierpnia.

dana nieruchomość składa się z trzech działek o łącznej powierzchni 36 arów, nie ma
na nich żadnych naniesień i jest ona kwalifikowana jako nieruchomość rolna. Nieruchomość miała zapewniony dojazd od droJest o tysiąc złotych więcej niż chciała gi asfaltowej.
(tb)
gmina, podając cenę wywoławczą. Sprze-
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Komplikacje z
oświetleniem na „14”

J

ak poinformował nas łowicki
ratusz, dojdzie do opóźnienia
w wykonaniu dokumentacji
oświetlenia ulicznego przy
trasie nr 14, to jest wzdłuż
ulic Zamkowa, Podgrodzie,
Prymasowska, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Blich do
skrzyżowania z ul. Piaskową.
Związane to jest z wydłużeniem
się terminu uzgodnienia linii
kablowej z właścicielem drogi,
czyli Generalną Dyrekcją Dróg
i Autostrad w Łodzi.
Ratusz podpisał w tej
sprawie 18 września aneks
z wykonawcą dokumentacji,
przedsiębiorstwem ENERGO–
INSTAL z Kutna. Ostateczny
termin realizacji wyznaczono na
30 października.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów ratusza Grzegorz
Pełka powiedział nam, że na
szczęście problemy te nie
będą miały wpływu na samą
budowę oświetlenia, która
jest planowana na przyszły
rok. Mogą się tylko pojawić
trudności w określeniu kwoty
rezerwowanej na to w budżecie.
(tb)

Aleja lipowa wymaga interwencji
- i się jej doczeka
Spadające na drogę duże
konary drzew, zatrzęsienie lecących z wiatrem mniejszych
gałęzi, a nawet drzewa walące
się na drogę - takie „atrakcje”
mogą czekać kierowców jadących zabytkową aleją lipową,
od Arkadii do Nieborowa (droga krajowa nr 70) oraz dalej od
Nieborowa w kierunku Bolimowa (droga powiatowa).
niebezpieczeństwach mogą
świadczyć statystyki strażaO
ków, którzy są podczas każdej więk-

szej wichury wzywani do usuwania konarów i połamanych drzew
z drogi oraz ilość wiatrołomów na
poboczach i okolicznych polach. Dobrze, że te największe i całkiem
suche już się poprzewracały - mówi
bez ogródek o zabytkowej alei wójt
gminy Nieborów Andrzej Werle.
Ma prawo złorzeczyć na stan alei,
ponieważ na własnej skórze doświadczył niebezpiecznego zdarzenia na niej. Gdy po pierwszych
bezpośrednich wyborach samorząależy nam, by w okresie
dowych jechał z dokumentami do
późnojesiennym i zimowym, Łowicza kilkanaście metrów przed
kiedy na dworze późno robi
jego samochodem na drogę spadł
się jasno, była osoba, która
znacznej wielkości konar. - Gdybędzie przeprowadzać dzieci
idące do naszej placówki - mówi bym nie zahamował, to byśmy pewnie dzisiaj nie rozmawiali - powiedyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łowiczu dyrektor Artur
dział w rozmowie z NŁ.
Balik. Obecnie skończył się
Gmina nie jest zarządcą tej droprogram łowickiego Urzędu
gi, ale to nie oznacza, że gmina nie
Pracy, w ramach którego
ma z drogą kłopotu. Według wójta
zatrudnienie w szkole na kilka
to jeden z większych problemów
miesięcy otrzymywały osoby
dla Ochotniczych Straży Pożarnych
bezrobotne. Dlatego od tego
z gminy. - Mają sprzęt i często jeżroku szkolnego nie ma na
dżą usuwać konary z drogi. Przerazie osoby przeprowadzającej
dzieci przez ulicę. „Czwórka”
cież trzeba sobie pomagać - mówi
korzystała z programu Urzędu
wójt Werle.
Pracy wiosną 2007 r. - od marca
Ostatni raz aleja lipowa przeszła
do końca czerwca oraz od
poważniejszą modernizację jeszcze
13 grudnia 2007 r. do 20
gdy istniało województwo skiernieczerwca 2008 r. - Teraz też

Już niedługo bezpieczniej
przy “Czwórce”

Z

z niego skorzystamy, gdy tylko
program zostanie wznowiony,
na razie jednak nie znamy
dokładnej daty jego rozpoczęcia
- dodaje Balik.
(jr)

stanie drzew w tej alei i wiemy, że
po ostatnich pracach przy pogłębianiu rowów mógł się on jeszcze
pogorszyć - powiedział nam Wojewódzki Konserwator Przyrody z
Łodzi Andrzej Wiercioch. Nie ukrywał jednak, że jeśli zarządca wystąpi
o przeprowadzenie robót leczniczo-pielęgnacyjnych drzew, to nie
będzie specjalnie wnosił sprzeciwu. - W takich przypadkach jesteśmy „za”. Niech jednak nikt od nas
nie oczekuje, że zrobimy coś za kogoś innego - mówił.
Na szczęście istotnie, zarządca drogi - przynajmniej na jednym
jej odcinku - myśli o konserwa-

cji drzew przy drodze. Już wkrótce odcinek alei pomiędzy Arkadią
a Nieborowem ma szansę na ponowną poważną modernizację. - Ponieważ aleja jest zabytkowa, to musi
być szczególnie traktowana i nie
można tak po prostu wyciąć nawet
jednego drzewa - powiedział nam
Maciej Zalewski, rzecznik prasowy
zarządcy tego odcinka drogi - łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. W lipcu i sierpniu tego roku na zlecenie
GDDKiA w Łodzi została przeprowadzona analiza dendrologiczna na
tym odcinku. Okazało się, że sporo
jest drzew chorych, które nie nadają

Gmina Zduny

Wspólnie z powiatem zrobią chodniki Drogbud położy 2 km asfaltu

Rada gminy Zduny jednogłośnie przyjęła, 18 września
uchwałę o przekazaniu powiatowi łowickiemu pieniędzy
jako dofinansowania budowy
dwóch chodników w Bąkowie
uchwale dotyczącej zmian Górnym oraz w Wierznowibudżetowych łowiccy radni cach - choć dyskusja na ten
miejscy na sesji
temat była gorąca.

25 września przekazali
34.663 zł na remonty na
targowicy miejskiej. Konieczny
jest bowiem remont części
nawierzchni wraz z regulacją
pionową studzienek, zaworów
wodociągowych i włazów
kanałowych oraz remontu
elewacji szaletu miejskiego na
targowisku. (eb)

wickie. Wtedy część drzew usunięto, a puste pnie zalewano specjalnymi masami betonowymi. Od tamtego
momentu prowadzone były tylko
pomniejsze zabiegi pielęgnacyjne.
Z tego, że podczas większych wiatrów lepiej tę drogę omijać z daleka, zdaje sobie sprawę część kierowców. - Jak wieje, to ja tamtędy
nie jadę. Nie będę ryzykował wypadku, albo wgniecionej karoserii
- mówi Stanisław Pająk z Łowicza,
który często dojeżdża w interesach
do Skierniewic.
- Zabytkowa aleja jest w pasie
drogi i formalnie to jest mienie zarządcy tej drogi. Wiemy o kiepskim

Gmina Zduny

Pieniądze na remonty
na targowicy

W

Stare, wyschnięte drzewa wzdłuż alei lipowej trzeba będzie wyciąć.

się do leczenia i należy je definitywnie wyciąć. Takich lip jest kilkanaście. Ile dokładnie, rzecznik nie był
w stanie określić, gdyż nie spłynęły jeszcze do GDDKiA wszystkie
dokumenty. Kolejnych kilkanaście
drzew jest zakwalifikowanych do leczenia i przeprowadzenia cięć zdrowotnych i kosmetycznych.
W tej sprawie wypowiadał się też
Wojewódzki Konserwator Zabytków z Łodzi. Ponieważ jest to aleja
zabytkowa, cięcia trzeba uzgodnić
ze skierniewicką delegaturą łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. - Trzeba było przeprowadzić ekspertyzy i zgromadzić szereg
dokumentów, żeby wreszcie zaplanować tak poważne cięcia. Trzeba
też będzie opracować organizację
ruchu na czas cięcia - powiedział
nam rzecznik Zalewski. Roboty mają być przeprowadzone
jeszcze w tym roku.
Na odcinku alei od Nieborowa
w stronę Bolimowa sprawa wygląda inaczej. Zarządcą tej drogi jest
powiat, a faktycznie jego komórka, czyli Powiatowy Zarząd Dróg
w Łowiczu. - To zabytkowa aleja
i sprawa nie jest prosta... - powiedział nam członek zarządu powiatu
Wojciech Miedzianowski. Według
niego wszystkie zdarzenia na drodze oraz np. informacje o obumarłych drzewach lub ich częściach,
które by zagrażały ruchowi na drodze, należy zgłaszać do PZD. - Trzeba będzie występować do konserwatora przyrody - powiedział nam
Miedzianowski. Koniec końców
powiat też będzie musiał wyciąć
niektóre drzewa, sadzić nowe, konserwować jeszcze inne. To kosztuje,
ale lepiej to robić teraz, niż dopiero
wtedy, gdy jakaś tragedia nagłośni
problem.
(mak)

ada Gminy zgodziła się przekazać w sumie 34.920 złotych,
R
jako dotację celową dla powiatu ło-

wickiego. Zgodnie z ustaleniami
z zarządem powiatu, pieniądze mają
pokryć robociznę przy układaniu
betonowej kostki, której zakup ma
sfinansować powiat. W ten sposób

zmienił się sposób realizowania
wspólnych inwestycji powiatowogminnych: w roku minionym powiat ograniczał się do zakupienia
kostki, wykonanie prac pozostawiał gminom.
W Bąkowie zostanie ułożonych
614 m2 nawierzchni z kostki oraz
chodnik - od skrzyżowania z drogą
do szkoły podstawowej do końca
parkanu cmentarza. Koszt dofinansowania wyniósł w tym przypadku
24.560 zł. W Wierznowicach, zakres prac został zwiększony, z proponowanych pierwotnie 130 m2 na
259m2. Tym samym wzrosła kwota dofinansowania - z 5.200 zł na
10.360 zł. Za te pieniądze na po-

wstać chodnik przy jednostce OSP,
gdzie na parkingu zatrzymuje się autobus dowożący dzieci do szkół.
Informacja o tym zwiększeniu
obruszyła część radnych, którzy zanegowali tak konieczność prac, jak
i poniesienia na nie wydatków. Ostatecznie jeden z nich zaproponował
przerwę dla odetchnięcia i porozmawiania o temacie w luźniejszej atmosferze. Po powrocie radni wyrazili zgodę na zwiększenie wydatków
na Wierznowice i podjęli stosowną
uchwałę - jednak zostało to obarczone warunkiem, że przez okres
5 lat wieś zrezygnuje z dochodów,
jakie są jej przekazywane przez gminę z odpisów z podatków.
(tb)

Podkarpacki Holding Budowy Dróg Drogbud ze Strzyżewa zajmie się wykonaniem nowych nakładek bitumicznych
na dwóch drogach gminnych
w gminie Zduny, na długości 2 km.

D

o przetargu, który został rozstrzygnięty 17 września, stanęło dwóch wykonawców.
Drogbud zaoferował najniższą
cenę - 574 tys zł. Drugim oferentem było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych
w Jamnie. W ramach zlecenia firma ze Strzyżowa ma wykonać nawierzchnię asfaltową na drodze

Złaków Borowy - Poprzeczka Zalesie o długości 862 m. Nowa
nawierzchnia będzie miała szerokość taką samą co stara, czyli
4,3 m. Wykonawca ma jednak
zbudować z destruktu asfaltowego pobocza po obu stronach drogi,
o łącznej szerokości 1 m. Zwiększy
to szerokość drogi do 5,3 m.
Oprócz tego Drogbud zajmie się
wykonaniem nawierzchni o długości 988 m, na odcinku drogi Wiskienica Dolna - Aleksandrówka - Wiskienica Górna. W tym przypadku
zakres prac ma być podobny.
Prace mają być wykonane do
20 listopada.
(tb)
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Nad Bzurą walczyli do końca
Tłumy widzów
oglądały
rekonstrukcję walk
z września 1939 r.

W

ubiegłym roku żartowano, że
po naszej inscenizacji ataku
bombowego na Łowicz, zostawiliśmy publiczność z szeroko otwartymi ze zdumienia ustami - mówi
koordynator sobotnio - niedzielnej
inscenizacji walk z września 1939
roku, jaka miała miejsce w Łowiczu, podinspektor Sławomir Cisowski z Klubu Kolekcjonerów
Policyjnych. W tym roku rekonstruktorzy postanowili jeszcze mocniej

na co dzień mijanych na ulicy. Widzieliśmy żołnierzy 10 Pułku Piechoty - w tej roli panowie z powstałej nie tak dawno w naszym mieście
grupy rekonstrukcyjnej imienia tegoż pułku (patrz ramka). Prawdziwe widowisko zaczęło się jednak
podczas ataku lotniczego na miasto.
Wybuchały bomby, spłonął stojący
w rynku kiosk, wielu było zabitych
i rannych.

Ciarki na plecach budziły nie
tyle wybuchy, nie tyle ogień ckm
- u, co rozpaczliwe wołania żołnierzy schylających się w ciemności nad leżącymi kolegami: - Sanitariusz, sanitariusz! Często wśród
tych okrzyków pojawiał się inny
- składający w bezpiecznym miejscu ciało kolegi żołnierz krzyczał:
- Księdza! - Tutaj to już tylko ostatnie namaszczenie - mówił na widok
duchownego i biegł pomagać innym
Wejście
leżącym na bruku.
I w ciemności jakoś trudno było
do opustoszałego
sobie wytłumaczyć, że ten zabanmiasta
dażowany żołnierz zaraz wstanie
A kiedy ucichły wybuchy, na uli- i uczestniczył będzie w defiladzie
cach miasta blisko ratusza pojawiać przed publicznością.

Chwilę przed rozpoczęciem sobotniej rekonstrukcji. Żołnierze rozmawiają z publicznością.
wojsk niemieckich nawoływali się:
- Nie strzelać, mają cywilów! Dramaturgia widowiska, szczególnie
widzianego z bliska porażała. Tuż
przy nas padł polski żołnierz, do
końca ściskający w dłoni saperkę. Za chwilę za jego ciałem krył
się przed ostrzałem Niemiec z charakterystycznymi błyskawicami
na hełmie.
A potem naszym zabrakło już
amunicji. Tak jak było powiedziane na początku - oni nie mieli szans
na wygraną - walczyli już tylko
o żołnierski honor. Jakie uczucia budziły się w piersiach publiczności,
widzącej jak hitlerowcy przeszuPłonące miasto po nocnym nalocie bombowym. Na tle ognia wikują ciała zabitych Polaków? Jak
dać pomagające rannym sylwetki.
jeden z nich wyjmuje z kieszeni zaPolscy żołnierze odbili podczas nocnego ataku Łowicz, ponieśli jednak straty. Okrzyki wzywające
bitego książeczkę wojskową i z posanitariuszy mieszkały się z okrzykami: - Księdza!
gardą ciska na ciało. Jakie wrażenie
robiła scena gdy jakiś żołnierz wypokazać trudną sytuację ludno- poczęły się ciemne sylwetki w chaOstatni pocisk
rywał się do ucieczki i padł trafiony
ści cywilnej. Tak, aby wydarzenia rakterystycznych hełmach. Niew lufie
kulą w plecy?
oglądane przez publiczność, stały mieccy szperacze sprawdzali, czy
się jej jeszcze bliższe. - Postawili- w Łowiczu nie ma wojska. Głos
W niedzielę 28 września o godziśmy zatem także na emocje, na dra- komentatora podkreślił, że miasto nie 14.00 obejrzeć dane nam było
Zafascynowani
było opustoszałe, Niemcy wchomaturgię.
z kolei na łowickich błoniach inscehistorią
Inscenizacja walk stoczonych dzili jak do siebie. - Tak naprawdę nizację ukazującą polskie jednostki
Podinspektor Cisowski jest
we wrześniu 1939 roku o Łowicz zajmowanie miasta odbywało się okrążone w czasie ostatniej fazy bibardzo zadowolony z przebiegu
i o przeprawę na Bzurze zorgani- w zupełnych ciemnościach - podkre- twy nad Bzurą - za Sochaczewem,
obydwu inscenizacji. Mówi, że
zowana została w Łowiczu już po śla w rozmowie z nami podinspek- u wrót Puszczy Kampinoskiej, przez
największą nagrodą jest, gdy do reraz drugi. W sobotę 27 września tor Cisowski. - Wymogi rekonstruk- którą chcieli się przedzierać do Warkonstruktorów podchodzą kombao godzinie 20.00 zobaczyliśmy cji mają jednak swoje prawa, nie szawy. Wymęczeni polscy żołnietanci lub ludzie którzy przeżyli tamm.in. rekonstrukcję zajmowania robimy jej przecież tylko dla siebie, rze, prawie już bez amunicji, bez
te wydarzenia. - Podszedł do mnie
miasta przez Niemców, a następnie ale przede wszystkim dla publiczno- większości ekwipunku, okopywaDrugi dzień inscenizacji. Polscy żołnierze bronią się do ostatniepan, pytając o polski czołg TKS.
odbijania go z rąk zaskoczonych ści. Dlatego zdecydowaliśmy się na li się saperkami. Na widok idących
go naboju w lufie.
Jako chłopiec był świadkiem tamhitlerowców przez wojska polskie. doświetlenie niektórych miejsc włatych wydarzeń i mówił, iż dokładW niedzielę 28 września o godzi- snymi reflektorami.
Przekonawszy się, że miasto jest
nie pamięta, jak Niemcy rozbijali
nie 14.00 na łowickich Błoniach
takie pojazdy. Jak jeden przewróbyliśmy świadkami niezwykle dra- puste, na rynek wjechała kolumna
cił się na bok.
matycznej inscenizacji ostatniej niemieckich motocykli. Na ulicach
Słowa uznania ze strony komz faz bitwy nad Bzurą, kiedy to zmę- pojawił się czarny czołg z charakbatantów i świadków wydarzeń,
czeni polscy żołnierze, praktycznie terystycznymi krzyżami, który wyto największa nagroda dla ludzi,
już bez amunicji, okrążeni zostali łonił się z pomiędzy płomieni. Koktórzy sami szyją sobie mundury,
przez Niemców i zginęli bohatersko mentator podkreślił, że Niemcy czuli
się w mieście zupełnie bezpiecznie,
przyjeżdżają, śpią w szkole na podwystrzelawszy wszystkie naboje.
jak u siebie. Faktycznie: hitlerowcy
łodze. To podziękowanie za ich praW komentarzu zwracałem uwagę
jeździli motocyklami, zatrzymywali
cę - dodaje.
na bohaterstwo żołnierzy - mówi
się na pogawędki. Patrole chodziły
W inscenizacji udział wzięły napodinspektor Cisowski. - Na to, że
wyluzowane, ćmiąc papierosy.
stępujące grupy rekonstrukcyjne:
walczyli już tylko o żołnierski honor.
Bateria Artylerii Dowództwa GarniŻe nie mieli innego wyjścia jak walPolski atak
zonu Warszawa, SRH „Kampinos”,
czyć do końca.
SRH „Marienburg”, GRH 10 .P.P.
Aby inscenizacje stały się jeszcze
I nagle, w sposób zupełne nieMGRH II bat. 18 P.P. GRH 17 P.P.
bliższe mieszkańcom Łowicza, za- oczekiwany dla Niemców - wszak
SRH Wrzesień 1939, SRH „Strzelcy
angażowani zostali do nich młodzi oni parli na Warszawę, a tu nagle
Kaniowscy”, SRH „Patria”, 14 DH
łowiczanie odgrywający rolę lud- atakują ich polskie wojska, o któim. 14 pułku Ułanów Jazłowiecności cywilnej. Podczas nocnej in- rych sądzili, że są w odwrocie - nakich, Klub Kolekcjonerów Policyjscenizacji na Starym Rynku zoba- stąpił niezwykle widowiskowy atak.
nych, GRH Pionierzy 40 P.P. Baczyć mogliśmy zatem uciekających Zupełnie zaskoczeni Niemcy zostali
talion Forteczny KOP. Po stronie
z miasta cywili, wśród których fak- pokonani, choć bruk Starego Rynku
niemieckiej: GRH AA7, GRH Arietycznie rozpoznać mogliśmy ludzi zaścieliły ciała polskich żołnierzy. Łowiccy cywile uciekają przed Niemcami. Pociski wybuchały naprawdę blisko nich.
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garda, Batalion Tomaszów, GRH
Rhein, GRH Pionier Batalion 42,
GRH Narew sekcja niemiecka Stowarzyszenia Edukacji Historycznej.
Łącznie ponad sto osób oraz około
60 cywilów.
Pojazdy i artyleria dostarczone
zostały przez: Fundację Wojskowości Polskiej, Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich,
pochodziły też ze zbiorów kolekcjonera Jacka Kopczyńskiego.
Do ciekawszych wozów, jakie
mogliśmy zobaczyć należał mały
polski czołg TKS. Oryginał sprowadzony został i zrekonstruowany przez kolekcjonera z Norwegii.
Skąd się tam wziął? Otóż Niemcy
wykorzystywali zdobyte na Polakach maszyny jako wozy własnych
wojsk okupacyjnych w Norwegii.
Po wojnie TKS używany był jako...
ciągnik rolniczy przez skandynawskiego rolnika.
Oblegana przez publiczność była
też replika niemieckiego czołgu
PZKFW II. Został on zbudowany
na wzór oryginału na oryginalnym
podwoziu. Wielu łowiczan właśnie
na tym czołgu robiło sobie zdjęcia.

Ocena
Rekonstrukcję sfinansowano za
pieniądze Ministerstwa Obrony Narodowej, które przeznaczyło dwadzieścia siedem tysięcy złotych,

oraz miasta Łowicza, które na ten
cel wydało prawie sześćdziesiąt tysięcy złotych, włączając w to koszty ochrony.
- Wciąż jeszcze napływają do nas
pozytywne opinie na temat rekonstrukcji - powiedział nam w poniedziałek po południu naczelnik wydziału promocji łowickiego ratusza
Artur Michalak. - Przeważają zdania, że ta rekonstrukcja była lepsza
od ubiegłorocznej: przeprowadzona z większym rozmachem, bardziej
rozbudowana. Cieszymy się z tego
faktu, bo wiemy, że miesięczna praca wydziału promocji nie poszła na
marne - dodaje naczelnik.
Liczba widzów jaka w ciągu
dwóch dni obejrzała rekonstrukcję
przeszła najśmielsze oczekiwania.
Ratusz szacuje, że w sobotę nocne
walki na Starym Rynku obejrzało
ponad cztery tysiące ludzi. W niedzielę na Błoniach było ponad sześć
tysięcy osób.
Nic dziwnego, że niektórzy,
mimo starań organizatorów, nie mogli w takim tłumie nacieszyć oczu
widowiskiem. - Wszystko byłoby super zorganizowane, gdyby nie jedna
rzecz, a mianowicie najważniejsza,
czyli widoczność widowiska - mail
o takiej treści dotarł do naszej redakcji 29 września. Czytelniczka pyta
w nim: - Czy nie można było zwiększyć terenu do rekonstrukcji przez co Niemcy przeszukują ciała zabitych. Wyciągnięta z kieszeni naszego żołnierza książeczka wojskowa z pogardą ciśnięta zostanie na
mogłoby swobodnie zobaczyć wido- martwe ciało.
wisko więcej mieszkańców? Wystar- W siedemdziesiątą rocznicę pamiętczyłoby przesunąć widzów w stronę nych wydarzeń z września 1939
chodników na Starym Rynku. Proszę roku, przygotowana ma bowiem
sobie wyobrazić, iż mam metr sześć- zostać wielka rekonstrukcja, któdziesiąt cztery centymetry wzrostu rą zajmą się wspólnie cztery miai zza tłumu widzów nie można sta: Łowicz, Łęczyca, Kutno i Sobyło wiele zobaczyć. Przez pierw- chaczew.
- O szczegółach na razie nie mosze pół godziny mogłam dostrzec
jedynie żołnierzy na ratuszu. Tak żemy mówić - informuje Michalak.
wspominam całą rekonstrukcję - Jest to pomysł burmistrza Krzysztych wydarzeń. Nie był to jedyny tofa Kalińskiego, który w paździergłos z takimi narzekaniami, jaki do niku chciałby doprowadzić do spotkania burmistrzów tych czterech
nas dotarł.
Dyrektor Michalak tłumaczy, że miast. Rekonstrukcja połączona
przy tak dużym zainteresowaniu re- byłaby z koncertami, panelem dys-

Polscy żołnierze, zmęczeni, prawie bez amunicji, walczą już tylko o honor. Wiedzą, że nie wygrają, jednak nie mają innego wyjścia.

Przywrócić Łowiczowi “Dziesiątkę”
Wśród aktorów rekonstrukcji walk była grupa Stowarzyszenia Historycznego im. 10
Pułku Piechoty. Kim są jego
członkowie?

S

towarzyszenie powstało
w 2008 roku z grupy ludzi pasjonujących się mundurem i historią Łowicza z okresu II RP. Można zadać pytanie: „dlaczego akurat
10 PP”? Odpowiedź sama ciśnie się
na usta bo „Dziesiątka”, podobnie
jak sztuka ludowa, to część składowa historii naszego miasta.
Kolejne pytanie: „dlaczego rekonstrukcja”? Wg nas „żywa historia” może bardziej zainteresować
młode pokolenie do zainteresowania się naszą przeszłością.
Teraz troszkę o Nas. Na obecną
chwilę odtwarzamy sylwetkę piechura 10 Pułku Piechoty na okres

mobilizacji 1939. Stan grupy to
6 osób (kapral Piotr Marciniak,
strzelec Piotr Kapusta, strzelec Bartłomiej Gałaj, strzelec Przemysław
Pokora, strzelec Zbigniew Zagajewski oraz strzelec Tomasz Krzemiński).
Zakładając mundur staramy się
zachowywać jak żołnierze „dziesiątki” z całym szacunkiem dla tego
uniformu. Nie wystarczy założyć
mundur, by być rekonstruktorem.
Dochodzą regulaminy piechoty, ikonografia historyczna.
Podstawowym kryterium przynależności jest wiek 18 lat. W grupie
chętnie widzimy pasjonatów munduru i historii oręża polskiego chcących jak my podtrzymywać pamięć
o „dziesiątce” .
Bo rekonstrukcja to nie tylko wojna, ale też czas pokoju - ceremonie,
święta... Wszystko to składało się na

życie codzienne garnizonu 10 Pułku Piechoty.
Mamy określone warunki przynależności do grupy. Posiadamy okres
rekrucki, by zobaczyć jak dana osoba się zachowuje i co reprezentuje
swoją osobą. Na chwilę obecną cały
czas się ekwipujemy. W dalekosiężnych planach mamy odtworzenie kopii sztandaru wraz z pocztem
sztandarowym 10 Pułku. Oryginał
sztandaru znajduje się w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
Siedzibą Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty jest szkoła przy ul. Podrzecznej 30 - dawne koszary tego pułku.
Dyrektor szkoły Dariusz Żywiecki
z wielką radością przyjął fakt powstania grupy.
W sprawach organizacyjnych
„dziesiątka” zaczęła nabierać doświadczenia koordynując tegorocz-

Spróbujemy uruchomić działo - padła komenda. Nie udało się,
a za chwilę na wymęczonych polskich żołnierzy uderzyli zmotoryzowani Niemcy.

ne inscenizacje historyczne w Łowiczu (sobota i niedziela). Na chwilę
obecną jesteśmy w trakcie rejestracji
w KRS oraz tworzenia strony internetowej. I zwracamy się z prośbą do
wszystkich Łowiczan o udostępnienie Stowarzyszeniu wszelkich dokumentów, zdjęć, pamiątek po 10
Pułku Piechoty - w celu ich zgromadzenia w izbie pamięci w szkole oraz ewentualnie zrobienia kopii
dla celów rekonstrukcji.
Piotr Marciniak, Piotr Kapusta,
Bartłomiej Gałaj
Kontakt: sh10pp@gmail.com

kusyjnym itp. Po prostu cały weekend poświęcony tamtym wydarzeniom.
Pytanie tylko: gdzie? Bo Bitwa
nad Bzurą w różnych swych fazach przetoczyła się przez tereny
całej doliny tej rzeki i nawet dalej,
prawie pod Stryków. Żołnierze armii „Poznań” i „Pomorze” ginęli i pod Łęczycą, i pod Łowiczem,
i pod Sochaczewem. Każde z miast
będzie chciało u siebie gościć setki
„żołnierzy” i - być może - dziesiątki tysięcy widzów.
Za rok jeszcze
Jeśli da się uzgodnić miejsce,
więcej?
będzie to niezwykłe zwycięstwo
W przyszłym roku rekon- w niezwykłym, samorządowym
strukcja będzie miała prawdopo- starciu nad Bzurą.
dobnie o wiele większą formę.
Wojciech Czubatka

konstrukcją, trzeba będzie wypracować na przyszłość jakieś rozwiązanie. - Myśleliśmy, że rozstawiona za
pierwszymi rzędami widzów platforma spełni swoje zadanie, jednak
przy tak dużym zainteresowaniu
nawet ona, jak widać, nie pomogła.
W przyszłości myśleć zatem będziemy o wynajęciu jeszcze odkrytych naczep ciągników siodłowych
- mówi Michalak.
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Grali i śpiewali w Bełchowie
Aura dopisała organizatorom
i uczestnikom Jesiennego Grania
w Bełchowie Osiedlu.
W słoneczną sobotę 27 września
na placu przy filii GOK spotkały się
całe rodziny.

P

lenerowe Jesienne Granie w Bełchowie odbywało
się po raz drugi. Wcześniej przez 2 lata organizowaNowe auto, przystojny mężczyzna i różę. Brakuje tylko pięknej kobiety. Najnowszy Seat Ibi- no je w Nieborowie, jako formę podziękowania sponza promowany był w miniony weekend w salo- sorom Biesiady Nieborowskiej. W tym roku biesiady
nie w Łącku.
wprawdzie nie było, ale to nie przeszkodziło zorganizować Jesiennego Grania. Imprezę krótko po godzinie
15.00 swoim występem otworzyła grupa taneczna Obsesja. Dziewczęcy zespół prowadzony przez Beatę Tyodobał się - szczególnie ten przeznaczony
borowską istnieje od 2 lat, próby odbywają się w filii
do jazdy testowej w zielonym, modnym
GOK w Bełchowie we wtorki i czwartki od 17.00.
ostatnio kolorze. Choć na razie klienci
W tym roku w Bełchowie zaczęła funkcjonować też
głównie go oglądali, testowali, szaleli podczas
filia
Studia Piosenki Kariny Sędkowskiej. Podopieczjazd próbnych. Mowa o najnowszym Seacie Ibiza,

Nowa Ibiza w salonie w Łącku

P

który promowany był w dniach 26 - 28 września w
Autoryzowanym Salonie Sprzedaży Seata
w Łącku, tuż przy trasie na Gostynin.
W ciągu dwóch dni promocji salon odwiedziło
ponad 150 osób. Wiele kolejnych umówiło się
też na jazdę próbną na niedzielę. Nic dziwnego,
każdy chce zobaczyć nową Ibizę - auto którego
premiera miała miejsce 16 września i obecne
ceny, które obowiązywać będą przez najbliższy
miesiąc. - Auto budowane jest po raz pierwszy
na płycie Seata - mówi nam Jarosław Jóźwiak
z salonu Copi - Flex w Łącku. - Wcześniejsze
modele powstawały bowiem w oparciu
o podwozia Polo czy Audi. W oparciu o nową
płytę Ibizy już niedługo powstać ma też najnowszy
model Audi A2. Na razie nowa Ibiza dostępna
jest w wersji pięciodrzwiowej. Jóźwiak mówi, że
zwolennicy wersji trzydrzwiowej poczekać muszą
do początku przyszłego roku. Następnie na rynek
wprowadzona zostanie wersja Combi.
Ibiza z silnikiem o najmniejszej pojemności - 1.2
MPi 70 KM, w wersji reference kosztuje obecnie
36.990 zł. Dostępna jest wersja droższa stylance
za 39.990 zł. W tych dwóch wersjach dostępny
jest też model z silnikiem 1.4 TDI 80 KM DPF wersja podstawowa 47.990 zł i wersja stylance
za 50.990 zł. Pozostałe modele z silnikami od
1.4 do 1.9 dostępne są w trzech wersjach, obok
reference i stylane także w wersji sport. W tym
momencie najdroższy jest seat z silnikiem 1.9
TDI 105 KM DPF: wersja podstawowa 53.990 zł,
stylance 56.990 zł i sport 59.990 zł.
(wcz)

Upamiętnią zrzuty lotnicze
7 października odbędą się uroczystości
upamiętniające przyjęcie w 1943 roku zrzutów
lotniczych na zrzutowisku „Kilim” w rejonie
Chąśna przez żołnierzy Armii Krajowej.
Uczestnicy spotkają się o 10.00 w Zespole Szkół
Publicznych w Błędowie. Tu w sali gimnastycznej
program artystyczny zaprezentują dzieci
i młodzież. Burmistrz Łowicza i historyk Krzysztof
Kaliński opowie o działalności AK na terenie
gminy Chąśno oraz o przyjmowaniu zrzutów
lotniczych z wyposażeniem dla polskiego państwa
podziemnego. Potem uczniowie w towarzystwie
gości przejadą pod pomnik w Chąśnie, tam
złożone zostaną kwiaty.
(tb)

Seniorzy na wycieczce w Rogowie

C

złonkowie łowickiego Klubu Seniora
23 września wybrali się na wycieczkę
autokarową do arboretum w Rogowie. Byli
zachwyceni roślinnością, szczególnie alpinarium,
drzewostanem, krzewami, które przybrały
już jesienne kolory. W zwiedzaniu pomagali
przewodnicy, którzy opowiadali o historii tego
miejsca, jak i o pielęgnowanych tam roślinach.
Seniorzy mieli oczywiście bardzo dużo pytań,
odpowiedzi przydały się podczas zakupów
krzewów i kwiatów w sklepie działającym na
terenie arboretum.
Korzystając z pobytu w Rogowie seniorzy
skorzystali z możliwości przejazdu koleją
wąskotorową na trasie Rogów - Jeżów.
Siedmiokilometrową trasę pokonali w czasie
niemal jednej godziny. W Jeżowie zwiedzili
powstające muzeum kolejnictwa, po czym zebrali
się na ognisku. W drodze powrotnej do Łowicza
zatrzymali się jeszcze w oberży „Pod złotym
prosiakiem” w Nieborowie.
(tb)

Grupa Dance Step.
ne artystki przed niedzielnym występem zdążyły spotkać się zaledwie kilka razy, ale rezultat tych prób okazał się wspaniały.
Gimnazjalistka Klaudia Bakalarska rewelacyjnie wykonała „Dżagę” z repertuaru Dody, Roksana Wieczo-

Popów był na Dolnym Śląsku
Dwudziestu uczniów gimnazjum z Popowa
w gminie Łowicz odwiedziło swoich rówieśników ze szkoły w Mściwojowie na Dolnym
Śląskim w dniach od 25 do 28 września 2008
r. Uczniowie z Popowa zostali tam zaproszeni
z okazji dnia patrona miejscowego gimnazjum
im. Władysława Reymonta.

K

ilka miesięcy wcześniej to uczniowie szkoły
z Mściwojowa odwiedzili Popów w ramach współpracy między gminą Łowicz a gminą Mściwojów. Teraz, we wrześniu, do śląskiej miejscowości przyjechała
również zaprzyjaźniona młodzież z gimnazjum z Przodkowa na Kaszubach.
Razem z uczniami pojechała czwórka nauczycieli,
a także wójt i przewodniczący rady gminy.
- Pogoda nam dopisała i dzięki temu mogliśmy zobaczyć bardzo wiele - mówi dyrektor popowskiego
gimnazjum Anna Wysocka. - Byliśmy we Wrocławiu:

zwiedziliśmy muzeum Ossollineum, Ostrów Tumski,
odwiedziliśmy Kościół Pokoju w Jaworze, a także wybraliśmy się w góry, do Karpacza, gdzie wjechaliśmy
wyciągiem na Wielką Kopę. Z kolei w sobotę nad zalewem w Mściwojowie harcerze zorganizowali szanty.
- Mieliśmy ze sobą namiot, w którym prezentowaliśmy
różne łowickie produkty, m.in. firmy bracia Urbanek
i łowickiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - mówi
Wysocka. - Również nasza młodzież podczas całego
wyjazdu z dumą prezentowała się w strojach ludowych
i wykonywała łowickie przyśpiewki.
- Kiedy się jest poza Łowiczem, prezentowanie folkloru łowickiego sprawia większą radość niż tu na miejscu, gdzie każdy go już zna - przyznaje uczennica IIIb
Agnieszka Krawczyk. Dla niej, jak i dla innych uczniów
najważniejsze podczas wyjazdu było spotkanie rówieśników. - Wymieniliśmy się numerami telefonów i sądzę,
że zawarte znajomości przetrwają dłużej niż kilka tygodni - dodaje uczeń klasy II b Maciej Szkup.
(jr)

Sympozjum muzealników w Łowiczu
W dniach 3 i 4 października w Muzeum w Łowiczu odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum
Muzealnictwa Regionalnego. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 40 muzealników z całej Polski: z Siedlec, Pucka, Kutna, Radomia, Tomaszowa, Zgierza, Stalowej Woli itd.

W

blemy placówek oraz współpraca z innymi podmiotami.
Otwarcie sympozjum nastąpi 3 października o godzinie 10.30 w gmachu muzeum. Na godz. 15 zaplanowano spotkanie z malarzem Andrzejem Biernackim
w Galerii Browarna, następnie spotkanie z twórcą
i właścicielem Muzeum Guzików Jackiem Rutkowskim
i zwiedzanie ekspozycji Muzeum w Łowiczu. Przewiramach wykładów i spotkań przestawione zostaną: dziano też wizyty w Maurzycach, Sromowie, Arkadii
(eb)
bieżące funkcjonowanie muzeów, sukcesy i pro- i Nieborowie - te ostatnie 4 października.

rek zaśpiewała „Cud w szafie” i „Dwie bajki”, a Natalia
Blus „Znaki zodiaku”. Poza tym dziewczęta w chórku
wykonały „Pełny luz kochana mamo”.
Po utalentowanych wokalistkach plenerową scenę
przejęły zgrabne tancerki z grupy Step Dance. Taniec na
specjalnych platformach można w bełchowskim GOK
-u trenować pod okiem instruktorki Karoliny Szyczyńskiej w soboty, a zajęcia są bezpłatne.
W dalszej części imprezy, specjalnie dla najmłodszych, teatr Piccolo wystawił spektakl „Urodziny
Baby Jagi”. Dla wszystkich zagrała bełchowska kapela podwórkowa, po której wystąpiła skierniewicka
grupa rockowa Brooklyn Band. Impreza organizowana przez Urząd Gminy, GOK, Gminną Bibliotekę Publiczną, Klub seniora i Radę Sołecką zakończyła się
dyskoteką.
Poranna mgła zniechęciła do przybycia organizatora fajerwerków. Pokazu sztucznych ogni więc
nie było, ale i bez tego Jesienne Granie 2008 zaliczyć można do imprez udanych.
(ewr)

PCK zaprasza na szkolenia
pierwszej pomocy

Ł

owicki oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża, jak zwykle na początku nowego roku
szkolnego wystąpił do placówek oświatowych
z propozycją zorganizowania w nich szkoleń
z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwszy taki kurs w wymiarze 16 godzin,
odbył się dla 22 uczniów z I LO w Łowiczu,
kolejne planowane jest dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Kiernozi. Jak nam powiedziała
kierownik biura łowickiego PCK Jolanta
Głowacka, szkoły po skompletowaniu grupy mogą
bez przeszkód zgłaszać się w celu ustalenia
kolejnych terminów szkoleń. Dobrze jest, gdy
w grupie znajdzie się ponad 15 osób, wtedy
bowiem koszt szkolenia wyniesie na jednego
uczestnika 60 złotych. Dotyczy to jednak
wyłącznie młodzieży. Dorośli oraz mniejsze
grupy muszą liczyć się z tym, że cena za kurs
wyniesie od 80 do 100 złotych. Za tę kwotę
PCK oferuje szkolenie, w czasie którego
kursanci poznają zasady udzielania pierwszej
pomocy, m.in. przy różnego rodzaju złamaniach
kończyn oraz kręgosłupa zaistniałych w różnych
okolicznościach: wypadku samochodowego czy
upadku, udzielania pomocy przy zasłabnięciach,
udarach, atakach serca, urazach wewnętrznych,
ranach. W czasie zajęć mają okazję ćwiczyć na
fantomie, czy gumowych wzorach ran i złamań.
Kurs kończy egzamin ze zdobytej wiedzy. Ci
którzy go ukończą otrzymają europejski certyfikat
potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
telefonu: 046 837-38-21
(tb)
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Wspomnienia
licealisty (cz.1)
ie mogłem niestety być na kolejnym zjeździe absolwentów
liceum imienia Józefa Chełmońskiego, bo ważne sprawy osobiste
(ślub chrześniaka) zatrzymały mnie
w Warszawie. Ale sama świadomość,
że po raz kolejny taki zlot się odbył,
przywołała u mnie nieco wspomnień
z tamtych, licealnych lat, które Wiktor Gomulicki nazwał „Wspomnieniami niebieskiego mundurka”. Tyle, że pochodzący
z Ostrołęki, a mieszkający potem przez
całe dorosłe życie w Warszawie, jeden
z najznakomitszych pisarzy i dziennikarzy
przełomu wieków (utrzymywał się przede
wszystkim z publikacji w warszawskich
gazetach), opisywał swoje uczniowskie
lata na stronach powieści sto lat temu.
Miał wówczas sześćdziesiątkę na karku.
Być może to jest właśnie ten czas w życiu
bardzo dorosłego już człowieka, kiedy
zaczyna wspominać swoją młodość. Więc
i ja do tego przystąpię, w sposób oczywiście nie tak doskonały, jak zrobił to Wiktor
Gomulicki, do którego talentu pisarskiego
nie śmiałbym nawet równać. Dziś zatem
pierwszy odcinek.
***
a wstępne egzaminy do liceum na
Podrzeczną w Łowiczu jechałem
z duszą na ramieniu. Jak każde
dziecko wychowane na wsi, miałem do
miasta i wszystkiego, co miejskie, stosunek szczególnie nabożny, więc tremę też
miałem okrutną. Drżałem przez całą drogę. Może też dlatego, że drogi były nierówne, choć akurat szosa poznańska była wyjątkowa. Cała wyłożona klinkierową cegłą
w kolorze bordo, jakiej nie uświadczyło się
nigdzie indziej. Po latach ją wyasfaltowano i tylko podczas remontów odsłaniała
co nieco ze swego niegdysiejszego wizerunku. Teraz, gdy „dwójce” zafundowano
remont generalny, po tamtym pięknym
klinkierze zostały już tylko coraz bardziej
odległe wspomnienia.
ie było tej podróży wiele, bo
osiem kilometrów z Kompiny do
Łowicza ojciec przejeżdżał swoim
motocyklem góra w piętnaście minut.
Była to solidna maszyna, belgijskiej firmy
FN, która znana była w świecie głównie
z produkcji broni, ale przy okazji, jak w wie-

N

N

N

lu zbrojeniowych fabrykach, produkowano
w niej również tak okazałe pojazdy, jak nasz
motor. Miał on dwa obszerne siedziska,
a jak trzeba było to tata potrafił usadowić
na nim całą rodzinę. Jedna z moich młodszych sióstr siadała przed ojcem, na baku,
druga, razem ze mną, pośrodku motocykla,
między siodełkami taty i mamy.
a ten egzamin pojechałem jednak
tylko z tatą. Ojciec doglądał, żebym
trafiał do właściwych sal i pewnie
denerwował się jeszcze bardziej niż ja. Po
pisemnym jeszcze pewny swego nie byłem,
ale kilka dni później, na ustnym, przekonałem się, że nie taki diabeł straszny, jak go
sobie wcześniej wyobrażałem. Pamiętam,
jak dziwiło mnie, kiedy czekałem w sali
lekcyjnej na wezwanie do tablicy przez
profesora Jędrachę, że jakieś dziewczyny
męczyły się z pytaniami doprawdy prostymi. Pytania, jakie ja dostałem, też wydały mi
się niezmiernie banalne. Widząc uśmiechniętego egzaminatora nabierałem powoli
wiary w siebie. Choć do końca nie byłem
przekonany, czy się uśmiecha z sympatią
czy się ze mnie podśmiewa. Miałem w głowie ostrzeżenia mamy, która powtarzała, że
pewnie dostać się do ogólniaka nie będzie
sprawą prostą, bo zdawać przecież będą
dzieci łowickich lekarzy, profesorów, innych
ważnych ludzi, a nam kudy do nich. Ojciec
był organistą, mama pracowała w wiejskim
sklepie. Może więc lepiej było zdawać do
technikum, bo dzieci ważnych ludzi do
technikum tak się nie pchają, a poza tym
będę miał konkretny zawód. Będę mógł
być elektrykiem albo mechanikiem, a po liceum to co? Gryzipiórkiem jakimś mogę co
najwyżej być, bo przecież na studia dostać
się ciężko. Ale ja się uparłem do liceum,
bo ani mechanika ani elektryka mnie za
bardzo nie interesowały. Za to bardzo historia i geografia. A także czytanie różnych
książek. Dobry byłem też z matematyki,
więc może to technikum nie byłoby głupie.
Pan Soboniak, kierownik szkoły w Kompinie, dał mi nawet na świadectwie piątkę
i powiedział, że jest to pierwsza piątka, jaką
on postawił komuś na koniec podstawówki.
Nawet swoim synom nie postawił, choć
starszy już kończy politechnikę w Warszawie. To niby czego miałem się bać? Więc
nie miałem wyjścia i musiałem do tego
liceum się dostać.
(cdn)

N

Umorzenia podatkowe za 2007 rok
Przyczyna: ważny interes podatnika

C

o roku burmistrz miasta lub wójt gminy,
korzystając ze swoich praw, umarzać
może wnioskującym o to mieszkańcom, należny gminie podatek od nieruchomości lub rozłożyć go na raty. Informację
o tym zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej. Jawne są umorzenia podatków powyżej 500 złotych. Przedstawiamy
jakie decyzje w tych sprawach podejmowali
burmistrz i wójtowie w odniesieniu do zobowiązań za 2007 rok.

Miasto Łowicz
W ubiegłym roku największe umorzenie zaległości podatkowych względem łowickiego ratusza otrzymał Zespół Opieki
Zdrowotnej: 178.217,05 zł. ZOZ otrzymał
też od miasta umorzenie odsetek podatkowych w wysokości 44.383,40 zł. Jako przyczynę ulgi wpisano restrukturyzację należności. Oprócz ZOZ z umorzenia podatku
skorzystały: Ochotnicza Straż Pożarna 2.743 zł podatku i 142 zł odsetek oraz OSP
Ratownictwo Wodne - 894 zł podatku i 21
zł odsetek. W tych przypadkach przyczyną zastosowania umorzeń był ważny interes podatnika.
Ponadto burmistrz dokonał odroczeń
podatków i umożliwił spłaty podatku w
ratach. Skorzystali z tego: Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 160 tys. zł (rozłożenie opłaty na raty); Jan Kaźmierski 56.278,60 zł (rozłożenie zaległości na raty)
3.535 zł (rozłożenie odsetek na raty); SOP
Pszczółka - 54.055 zł (odroczenie terminu
płatności); PSS Społem - 28 tys. zł (rozłożenie zaległości na raty); Marian Świech 23.150,90 zł (rozłożenie zaległości na raty)
i 13.214 zł (rozłożenie odsetek na raty); Jbeili Jiihad - 10.633,20 zł (rozłożenie zaległości na raty), Klub Sportowy Pelikan - 8.052
zł (odroczenie terminu opłaty). Przyczyna:
ważny interes strony.

złotych w 2007 roku (osoby fizyczne): 1450
zł - Małgorzata Perzyńska-Smyk z Trab
z uwagi na trudną sytuację bytową i finansową (sama prowadzi gospodarstwo), 1.280
zł - Zdzisław Bartczak z Łazina z uwagi na
straty w hodowli (padły 4 krowy), 725 zł Anna Michalak z Trzaskowic ze względu na
koszty leczenia bydła i remont dachu, 600
zł - Sławomir Bartosiak z Łazina w ramach
rozliczenia za kamień pobrany od podatnika przez gminę.
Wójt odroczył termin płatności w podatku od nieruchomości w 2007 roku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
107.616 zł z uwagi na trudną sytuację finansową, W ubiegłym roku GS „SCh”
miała umorzone również odsetki od zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 9.205 zł, też z uwagi na trudną sytuację
majątkową.
W ubiegłym roku następującym podatnikom będącym osobami fizycznymi umorzono też odsetki od zaległości od zobowiązań
pieniężnych na łączna kwotę 3.193 zł: Jan
Szkopiak - 1.374 zł (trudna sytuacja bytowa), 1.284 zł - Władysław Szkopiak (trudna
sytuacja finansowa). Pozostałe kwoty umorzeń nie przekraczały 500 złotych.
Odsetki od zaległości w podatku rolnym
za 2007 rok: umorzono RSP Sobota w wysokości 547 zł z uwagi na trudną sytuację
ekonomiczną spowodowaną suszą.

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bolimowie wójt odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie
5.356,58 zł. Powodem decyzji są przejściowe trudności finansowe. Stanisławowi Grzegorkowi wójt rozłożył na raty łączne zobowiązania finansowe w wysokości
5.273,9 zł i umorzył odsetki w wysokości
8.372 zł. Bogusław Kapusta uzyskał umorzenie odsetek w przypadku podatku od
środków transportu w wysokości 1.156 zł.
Stanisław Bałdyga uzyskał rozłożenie spłaty na raty w kwocie 3.516,90 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 1.999 zł. Paweł
Grudkowski uzyskał odroczenie terminu
spłaty łącznych zobowiązań pieniężnych
w wysokości 1.099 zł. Bogusław Stokowski uzyskał rozłożenie spłat na raty w wysokości 4.948 zł i umorzenie odsetek w wysokości 1.743 zł. Grażyna Orzeszek uzyskała
rozłożenie spłaty na raty łącznych zobowiązań w wysokości 904,10 zł. Zofii Ciężarek
wójt odroczył termin płatności zobowiązań
pieniężnych w kwocie 1.506 zł.

Gmina Chąśno

W 2007 roku w gminie Chąśno wójt zastosował odroczenie spłaty podatku od nieruchomości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chąśnie na kwotę 10.593
zł. W przypadku osób fizycznych przychylił się do siedmiu wniosków dotyczących
spłaty podatku rolnego na łączną kwotę
Gmina Bolimów
943 zł oraz do pięciu wniosków o umorzeWójt gminy Bolimów rozłożył spłatę nie spłaty tego samego podatku na łączną
na raty zobowiązania Alicji Szwarc. Kwo- kwotę 1.238 zł.
ty tych zobowiązań wynosiły: 6.185,90 zł,
629 zł i 1209,40 zł. Uzasadnieniem był ważGmina Domaniewice
ny interes podatnika. Adam Chojnacki uzyW 2007 roku wójt gminy Domaniewice
skał umorzenie raty podatku od nieruchomości w kwocie 2.918 zł. Danuta Kozieł umorzył 10 tys. zł należnego gminie podatuzyskała łączne umorzenie na kwotę 848 ku od nieruchomości Gminnej Spółdzielni
zł. Grzegorz Sztacheta - na kwotę 1.237 zł. „Samopomoc Chłopska” w DomaniewiEwie Bogusławskiej wójt umorzył odsetki cach ze względu na ważny interes podatniod podatku od nieruchomości w wysoko- ka. Innych decyzji o umorzeniu podatku ani
Gmina Bielawy
ści 1.310 zł. Józef Seliga uzyskał rozłoże- też rozłożeniu należności na raty czy odraWójt gminy Bielawy umorzył następu- nie spłat na raty podatku od nieruchomości czaniu płatności podatku nie było.
dok. na str. 20
jące zobowiązania pieniężne powyżej 500 w wysokości 591 zł.
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Dużo kupujących u ogrodników w Śleszynie
Około tysiąca osób w sobotę 27 września i jeszcze
więcej, w niedzielę 28 września, przewinęło się przez
szkółkę drzew i krzewów
ozdobnych Ważyńscy w Śleszynie koło Żychlina, w trakcie dni otwartych.

A

kcja organizowana jest w dwa
razy w roku - pod koniec września i wiosną - w trakcie długiego majowego weekendu. W ramach weekendowej akcji klienci
otrzymać mogli upominki w postaci wybranych roślin, przede wszystkim jednak skorzystać mogli z cen
promocyjnych. A do wyboru było
ponad 500 gatunków roślin, w tym
dużo nowości, o których opowiadały reporterowi NŁ Bogusława
Guzek i Wioletta Stasiak. To od
nich można było też uzyskać porady dotyczące pielęgnacji i ochrony

roślin lub jak zaprojektować ogród
czy zmienić coś w już istniejącym.
Bogusława Guzek jest zresztą dobrze znana w Łowickiem, gdyż jak
mówi, projektuje u nas mnóstwo
ogrodów.
Wśród nowości, które wymieniają obydwie panie, na uwagę zasługuje procera - jodła o dużych, bardzo ozdobnych szyszkach i igłach
obrastających gałązki dookoła. Abispinsapo to także jodła, posiadająca
maleńkie, fioletowe szyszki. Rośliny nie były tanie - jedna kosztowała od 150 do 500 zł.
Wśród nowości tańszych, a równie ładnych, znaleźć można było
roślinę o nazwie ilex, posiadającą
kolorowe liście i różnokolorowe
owoce - od czerwonych po pomarańczowe. Równie ładna jest laurowiśnia, roślina zielona przez cały
rok, kwitnąca na biało i posiadająca bardzo intensywny miodowy za-

pach. Nowości te kupić można było
już od 12 do 25 zł.
Organizatorzy przygotowali też
ofertę roślin w małych doniczkach
- takich, które na co dzień są dostępne tylko przy zakupie hurtowym.
Większe rośliny, które normalnie
kosztują 6 - 7 zł, w weekend kupić
można było za 4 - 5 zł.
- Klientów przyciąga do nas duży
asortyment roślin, a także promocje
i rabaty - mówi Wioletta Stasiak.
- Sporo z tych osób nastawionych
jest na większe zakupy. Przeciętnie
kupowane jest od 5 do 30 nawet doniczek - dodaje. Nic dziwnego: na
jesieni najlepiej jest sadzić w ogrodzie nowe rośliny.
(wcz)
Wioletta Stasiak (z lewej) i Bogusława Guzek służyły cenną
radą przy wyborze roślin i projektowaniu ogrodu.

Zmarł na serce i zapalenie płuc?
- Gdyby zmarł na raka
albo miał chore serce
- ja bym to zrozumiała.
Jestem załamana
i rozgoryczona, bo
uważam, że lekarze są
winni - mówi Teresa G.,
matka chorego
na zespół Downa
43-letniego Roberta,
który zmarł w lipcu
w łowickim szpitalu.

C

hoć miał 43 lata, to z powodu niepełnosprawności, która
związana była z wadą genetyczną,
był ufny i przywiązany do matki
jak dziecko. Ona nie mówi zresztą
o nim inaczej jak „moje dziecko”.
Wspomina kilka ostatnich tygodni życia syna, które były dla niego
i dla niej cierpieniem. Chce, aby
historia ta nie została zapomniana,

żeby innych nie spotkało takie nieszczęście.
Robert skarżył się na bardzo silny ból głowy i klatki piersiowej, aż
do drgawek i do utraty przytomności. Ponieważ w dokumentacji lekarskiej miał wpisane rozpoznanie
padaczki, zdaniem rodziny lekarze
przypuszczali, że to ataki padaczkowe, przez co nie rozpoznali zapalenia płuc. Tymczasem ataków padaczki Robert nie miał od lat.
18 czerwca był na badaniach
w Poradni Neurologicznej w Zgierzu. Nie stwierdzono podstaw do
hospitalizacji, więc po badaniach
wrócił do domu. W ciągu kolejnych dni ból głowy był tak silny, że
matka Roberta sześć razy wzywała
pogotowie ratunkowe. Za każdym
razem lekarze przyjeżdżali, badali i choć pacjent oraz matka prosili
o zabranie go do szpitala, nie widzieli takiej potrzeby. 21 czerwca trafił
do łowickiego szpitala i wykonano
mu Ekg i inne badania, nie stwierdzono nic niepokojącego.

27 czerwca lekarka pogotowia
zmierzyła choremu ciśnienie, potem
radziła szukać pomocy w poradni psychiatrycznej - bo takie m.in.

pacjenta, nie zabierając matki. Kobieta nie zgadzała się na to, mówiąc,
że on chce z nią jechać, bo jest jak
dziecko. Tego samego dnia rodzina

Czym jest zespół Downa

Wada wrodzona określana mianem zespołu Downa polega na
obecności dodatkowego 21 chromosomu. Szacuje się, że częstotliwość
występowania jej to 1 przypadek
na 800–1000 urodzeń. Osoby z zespołem Downa, oprócz charakterystycznego wyglądu, występującego
często upośledzenia umysłowego,
mają ogólnie gorszy od przeciętnego stan zdrowia, co znacząco skraca długość ich życia. Do niedawna

długość życia osób z zespołem Downa była poniżej 30 lat. W jednym
z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2002 r. wykazano, że średnia długość życia
wynosi obecnie 49 lat, z dużymi
wahaniami pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi.
Zawdzięczamy to poprawie opieki
medycznej oraz warunków socjalnobytowych osób z zespołem Downa.
(oprac. mwk)

zalecenie było na wypisie z Poradni Neurologicznej. Jak relacjonuje matka i siostra Roberta, lekarka
proszona o zabranie syna do szpitala najpierw oceniła, że nie ma takiej
potrzeby, potem była skłonna zabrać

G. wieczorem ponownie wezwała
pogotowie. Tym razem lekarz odesłał do lekarza rodzinnego, choć o tej
porze przychodnie są już nieczynne.
Kolejny dzień to sobota 28 czerwca - przychodnie więc nie pracują,

ale tego dnia niepełnosprawny mężczyzna został przyjęty na oddział
wewnętrzny, po kilku dniach został
przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej. Jego stan był
bardzo ciężki. 20 lipca nastąpiło zatrzymanie akcji serca „w mechanizmie migotania komór” - jak mówi
dokumentacja lekarska. Robert G.
umarł 22 lipca rano.
Matka Roberta pokazuje dokumenty, z których wynika, że przyczyną zgonu było zapalenie płuc
i ostra niewydolność krążeniowa.
Podczas pobytu na OIOM stan chorego cały czas był ciężki, oddychał
przez respirator. Nie może zrozumieć, jak do tego doszło. Przecież
jej syn miał zdrowe serce.
Ordynator OIOM łowickiego szpitala Andrzej Kaźmierczak
od razu kojarzy, o którego pacjenta pytamy. W odpowiedzi na nasze
pytania wyjaśnia, że był on bardzo
intensywnie leczony przez okres
około miesiąca. - Ostra niewydolność oddechowa spowodowała po-

wikłania ze strony układu krążenia.
Wielokrotnie rozmawiałem z matką
chorego, informując o jego stanie.
Leczenie pacjentów z tą wadą genetyczną jest bardzo trudne. Często
przyczyną śmierci są właśnie ostre
infekcje płuc.
Marka Roberta G. nie wyraziła
zgody na wykonanie sekcji zwłok,
choć ona wyjaśniłaby jej wątpliwości. - Moje dziecko tyle wycierpiało,
byłam w szoku jak go po tym wszystkim zobaczyłam. Gdybym zgodziła
się na sekcję, serce by mi pękło.
Nie zgłosiła sprawy do prokuratury, nie pisała skarg na lekarzy,
ale nie wyklucza podjęcia takich
działań. Jest tyle osób, które badały jej syna, że trudno jej samej
ocenić, kto i kiedy popełnił błąd.
Ona sama ma największy żal do lekarzy pogotowia, którzy nie rozpoznali
u jej syna zapalenia płuc, a zwłaszcza lekarki, która w zaistniałej sytuacji uznała za stosowne leczenie
psychiatryczne.
(mwk)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Stanisław Jarecki

Stanisław Jarecki urodził się 14
kwietnia 1946 roku w Łowiczu. Był
najmłodszym dzieckiem Marianny
i Kazimierza Jareckich. W wieku 9 lat
stracił matkę, która zmarła w wyniku
powikłań pooperacyjnych.

ychowaniem pana Stanisława zajmował się przede wszystkim ojciec oraz
W
jego starsze rodzeństwo - brat Antoni i sio-

stra Zofia. Ciężkie czasy, jak wspominał,
rekompensowała mu wspaniała atmosfera w domu i wśród przyjaciół z podwórka,
mieszkał bowiem w jednej z kamienic przy
ul. Podrzecznej.
Dzieciństwo Stanisława Jareckiego nie
należało do łatwych, okres powojenny obfitował w wiele trudności, ojciec miał pracę, zajmował się szyciem skórzanych płaszczy w jednej ze spółdzielni krawieckich na
terenie miasta, mimo to w rodzinie odczuwało się brak pieniędzy. Ukończył Szkołę
Podstawową nr 2 w Łowiczu i kontynuował
naukę w szkole zawodowej, którą ukończył
jako mechanik samochodowy w 1964 roku.

- Był dobrym uczniem, oglądałam ostatnio
jego świadectwa, są na nich piątki i czwórki. Ojciec wspominał szczególnie wychowanie fizyczne, które bardzo lubił. Zarówno
w „dwójce”, jak i w zawodówce startował
kilkakrotnie w zawodach międzyszkolnych
i zdobywał miejsca w czołówce w rzucie
kulą i oszczepem - wspomina jego córka
Małgorzata Urbanek. Miał bardzo dobrze
rozwinięte zdolności manualne, duży zmysł
techniczny, dlatego jego nauczyciele chcieli, by poszedł do szkoły średniej i kształcił
się wyżej, niestety nie podjął tego wyzwania
czego, jak później mówił, żałował.
Po szkole krótko pracował w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Warszawie, mieszkając u swego wuja w podwarszawskich Łomiankach. Przerwał pracę,
bo został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Był w jednostce w
Morągu, Giżycku, a ostatecznie na drugim
końcu Polski - w Żarach. Był mechanikiem
- kierowcą podległym dowództwu jednostki. Po powrocie, w 1969 roku, podjął pracę
w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych

Janina Kotus

- Była człowiekiem o wielkim sercu - tak o swojej zmarłej mamie, Janinie Kotus, mówi Zygmunt Kotus
i dodaje - Choć przyznam, że gdy
żyła, była po prostu zawsze przy nas
- dzieciach. Może nie zauważaliśmy
jej tak, jak powinniśmy, może potrzebowała więcej uwagi. Wielu rzeczy,
które planowaliśmy wspólnie od lat
nie zrobiliśmy. Szkoda...

P

ani Janina Kotus urodziła się w Łowiczu 12 kwietnia 1936 roku, w rodzinie robotniczej. Miała pięcioro rodzeństwa
i dlatego w domu nigdy się nie przelewało. Ale zawsze wspominała, że wychowała
się w cudownej atmosferze. wzajemnego
szacunku i wartości chrześcijańskich, które wpajała swoim dzieciom matka Aniela.
Ojciec Jan uczył zaradności i pracowitości.
W jej wspomnieniach ojciec zawsze był bohaterem, wzorem wszelkich męskich cnót
i stawiany za wzór dzieciom.
II wojna światowa, nie zostawiła w pamięci pani Janiny złych wspomnień, rodzice chronili ją przed wszystkim, co było
z nią związane. Ukończyła w Łowiczu szko-

Gmina Bolimów

Łasieczniki pokonały
niepokonanych

W

turnieju wsi gminy Bolimów zorganizowanym w niedzielę 28 września
na terenie przy Szkole Podstawowej
w Huminie, zwyciężyła drużyna Łasiecznik.
Innymi słowy, po raz pierwszy od czterech
lat, Humin został pokonany. - Zgodnie zatem z wcześniejszymi ustaleniami, za rok turniej powinien rozgrywać się u zwycięzców,
czyli w Łasiecznikach - mówi nam dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie
Irena Śmigiera Milewska.
Drużyny pięciu wsi zmagały się w konkurencjach takich jak na przykład: strzelanie
z wiatrówki, z pistoletu, nawlekanie korali, przeciąganiu liny itp. Łącznie rozegrano 10 konkurencji. Najlepsza była drużyna
z Łasiecznik, która zdobyła 45 punktów,
niepokonany do tej pory Humin znalazł się
na miejscu drugim z liczbą punktów 42,5,
miejsce trzecie - Ziemiary - 40 punktów,
czwarte - Nowe Kęszyce - 38 punktów. Na
miejscu piątym znalazł się Bolimów z liczbą 34,5 punktów.
Rada Sołecka przygotowała w czasie turnieju piknik - kupić można było tradycyjne potrawy wiejskie, przygotowane przez
mieszkańców. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby
Szkoły Podstawowej w Huminie. (wcz)

(1946-2008)

w Łodzi, jako kwalifikowany kierowca mechanik. W tym czasie poznał swoją przyszłą
żonę Teresę, pracownicę spółdzielni ogrodniczej w Łowiczu. W 1975 roku wzięli ślub.
Stanisław Jarecki przeniósł się wtedy z Łodzi do Łowicza i zaczął pracować w ZPOW
w Łowiczu, jako kierowca.
W 1979 roku przyszedł na świat syn Andrzej, a rok później córka Małgorzata. Pan
Stanisław w 1984 roku ponownie zmienił pracę i do przejścia na rentę pracował
w Synteksie, jako kierowca, potem, jako
magazynier. Ponieważ w 1987 roku uległ
poważnemu wypadkowi samochodowemu
i nie mógł już usiąść za kierownicą, w 1990
roku przeszedł na rentę. Postępująca choroba nie pozwoliła mu na kontynuowanie
jakiejkolwiek pracy. Załamał się, z powodu utraty sprawności ruchowej. Miał jeszcze tyle planów, chciał pomagać dzieciom i
odciążyć w obowiązkach domowych żonę,
a niestety często musiał sięgać po kule,
a w ostatnich latach poruszał się na wózku
inwalidzkim. Zmarł w marcu tego roku.
(eb)

(18.09.-28.09.2008 r.)

(1936-2007)

łę powszechną już po zakończeniu wojny,
potem kurs szycia, pracowała w spółdzielniach krawieckich w Łowiczu. Nie zdobyła
wykształcenia, musiała pracować by pomóc
finansowo rodzicom, którzy na utrzymaniu
mieli jeszcze trójkę dzieci. W wieku 20 lat
wyszła za Romana Kotusa, który pracował
w PKP, zamieszkali w Łowiczu, choć od
1965 roku do połowy 80-tych zajmowali
służbowe mieszkanie w Koluszkach. Tam
urodziło się troje dzieci: Zygmunt, Paweł i
Anna. Kontakt z Łowiczem rodziny był stały i nigdy się stąd nie wymeldowali. Pani Janina nie pracowała, ale zawodowo zajmowała się domem.
W Łowiczu udało się im nabyć, około
1983 roku, działkę, gdzie wybudowali parterowy dom, w którym zamieszkali na kilka
lat przed przejściem pana Romana na emeryturę . Wtedy dojeżdżał on pociągiem do
pracy. W nowym domu zamieszkała cała
rodzina, choć wkrótce dzieci się wyprowadziły, pozostał syn Zygmunt. - Tata zmarł
osiem lat temu, mama przeszła to ciężko
i pewnie byłoby z nią krucho gdyby nie wnuki - opowiada pan Zygmunt - Powtarzała
sprawiają jej wiele radości, cieszą ją space-

ry z nimi, rozmowy. Bardzo nam pomogła
w ich wychowaniu, mogliśmy z żoną pracować, bo była na miejscu.
Synowa Janiny Kotus, Katarzyna, mówi
wprost - Była kochana, czuła, nigdy nie miałam z nią zatargów i w tym przypadku nigdy
nie sprawdziło się twierdzenie, że teściowa
to wróg. Razem przepracowały w ogrodzie
wiele godzin. Pani Janina uwielbiała kwiaty, dużo czytała na ten temat, chętnie widziała nowe odmiany w ogrodzie, ale także
w mieszkaniu. Synowa i teściowa zgadzały
się też w kuchni, jedna drugą uczyła nowych
potraw, czasem wspólnie eksperymentowały. Prawdziwym popisowym daniem w ich
wykonaniu były pierogi, które musiały zagościć na stole przynajmniej raz w miesiącu.
Synowa mówi, że łączyła ją z panią Janiną
specjalna nić przyjaźni i porozumienia.
Pan Zygmunt powiedział, że pani Janina chciała zobaczyć jeszcze morze, bardzo
chciała wyjechać do Kołobrzegu, gdzie zamieszkał jej brat i siostra. Próbowali zrealizować ten zamiar od dwóch lat, ale zawsze
coś się układało nie po ich myśli.
Pani Janina odeszła 22 sierpnia ubiegłego roku.

Rusza remont dachu “Jedynki”
Nie 155 tys. zł - jak wynikało
z kosztorysu wykonawczego,
ale tylko 116 tys. złotych - jak
okazało się po zakończonym
przetargu, będzie kosztował
remont dachu na budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
w Łowiczu.

D

odeszli od nas

18 września: Bogdan Brochocki, l.48, Czerniew; Mieczysław Kuciński, l.79,
Kadzielin; 19 września: Danuta Brzózka, l.66; Marianna Miodek, l.79, Bednary; 20
września: Aniela Wargocka, l.85; 21 września: Teresa Kleszcz, l.64, Osiny; Wiesława
Pejska, l.62, Bratoszewice; 22 września: Zofia Miterka, l.94, Piotrowice; Antoni Płuska,
l.95, Sierżniki; 23 września: Józefa Wnuk, l.84, Karsznice Duże; Bogdan Marciniak, l.74;
24 września: Jan Szkup, l. 49, Głowno; 26 września: Michał Dziewiór, l. 73, Głowno;
Karol Sokół, l. 49, Głowno; 28 września: Janina Sokół, l. 90, Głowno.

yrektorka placówki Teresa Sokalska
- Lebioda cieszy się z takiego obrotu sprawy, cieszy się także, że prace
rozpoczną się na dniach, bo zwycięska firma Foxbud Zbigniewa Foksa ze Skierniewic rozpoczęła przygotowania do rozpoczęcia robót. Termin ich zakończenia upływa
15 listopada.
Remont dachu stał się jedną z największych potrzeb szkoły w tym roku. Okazało się bowiem, że w wielu miejscach przecieka i z tego powodu trzeba ustawiać na
strychach naczynia by zbierały wodę. Na
szczęście nie doszło do przeciekania samego stropu, tworzenia się zacieków. Dach
nie był poddawany od lat gruntownemu remontowi, stąd tak zły jego stan, choć przypomnijmy, szkoła została docieplona trzy
lata temu.
Prace na dachu będą polegać na wymianie pokrycia dachu na całej jego powierzch-

ni. Stara warstwa papy ma zostać zdarta,
w jej miejsce zaś ułożone dwie warstwy nowej papy termozgrzewalnej. Oprócz tego
zostaną przeprowadzone prace tynkarskie,
m.in. na kominach. Zostaną poprawione
także obróbki blacharskie.
Przypomnijmy, że do remontu dachu doszło mimo, że go nie planowano, ponieważ
zrezygnowano z innych prac w tej szkole,
a mianowicie z modernizacji kuchni szkolnej. By spełniać najnowsze wymogi kuchnia
musiałaby zostać całkowicie przebudowana, a na jej wyposażeniu powinny się pojawić nowe urządzenia. Koszt tych zmian
oceniono na ponad 500 tys. zł. Budżet miasta nie był w stanie w tym roku udźwignąć
takiej, nie planowanej wcześniej na taką
kwotę inwestycji (przewidywano na to kilkadziesiąt tysięcy zł). Dlatego 28 sierpnia
Rada Miejska zgodziła się przekazać na remont dachu 100 tys. złotych.
W sprawie remontu kuchni trwają obecnie w ratuszu ustalenia, jedną z propozycji,
która już padła jest odejście od modernizacji
i zapewnienie posiłków dla uczniów przez
firmę kateringową. Do pomysłu tego, nie
jest przekonana dyrektorka szkoły. Z posiłków korzysta bowiem ok. 170 uczniów,
przy dowozie posiłków ciężko będzie rozdać im ciepłe dania.
(tb)

Jak umożliwić niepełnosprawnym
korzystanie z pływalni

N

a sesji Rady Miejskiej w Łowiczu
26 września radny Robert Wójcik
wnioskował o zakup i montaż na basenie podnośnika umożliwiającego wejście
do basenu niepełnosprawnym ruchowo.
Podnośnik może być zamontowany na stałe
bądź ruchomy. - Będąc ostatnio w Warsztatach Zajęciowych w Parmie słyszałem głosy

osób niepełnosprawnych ruchowo, że bardzo chętnie korzystaliby z basenu w Łowiczu - dodał przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zasępa.
Dyrektor OSiR Zbigniew Kuczyński zapewnił, że w najbliższym czasie zrobi rozeznanie co do rozwiązań tego typu oraz kosztów zakupu platformy czy podnośnika. (eb)

Oni zagrażają
naszemu życiu

30-letni mieszkaniec Łowicza (1,09 mg/
dm3 alkoholu).
n 28 września o godz. 20.50 na ul. Piaskowej w Bełchowie rowerem nietrzeźwy
jechał 47-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,42 mg/dm3 alkoholu).
n 29 września ok. godz. 20 w Stępowie
w gm. Kiernozia samochód marki Żuk
nietrzeźwy prowadził 27-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego (0,80 mg/dm3 alkoholu).
n 29 września zatrzymany został o godzinie 14.50 w Bolimowie kierujący Fordem
Transit Krzysztof Z. 49-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego miał 1,59 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 30 września o godz. 16.30 w Wiciu
w gminie Kocierzew ciągnikiem rolniczym
nietrzeźwy jechał 42-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,42 mg/dm3 alkoholu).
n 30 września o godz. 18.35 w Stachlewie w gm. Łyszkowice rowerem nietrzeźwy
jechał 61-letni mieszkaniec pow. skierniewickiego. Nie stosował się też do zakazu
prowadzenie wszelkich pojazdów wydanego przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach.

W okresie od 26 września policjanci
zatrzymali następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Zostali lub
zostaną oni ukarani w trybie przyspieszonym przez Sąd Grodzki w Łowiczu.
n 26 września o godz. 18.10 w Nieborowie nietrzeźwy rowerem jechał 54-letni
mieszkaniec powiatu sochaczewskiego
(1,57 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
n 27 września o godz. 15.30 w Bąkowie
Górnym w gm. Zduny samochód marki Fiat
126p nietrzeźwy prowadził 32-letni mieszkaniec Rypina (1,26 mg/dm3 alkoholu).
n 27 września o godz. 17.40 w Złakowie
Borowym w gminie Zduny samochód marki Volkswagen Golf prowadził nietrzeźwy
53-letni mieszkaniec powiatu łowickiego.
n 27 września o godz. 23.25 na ul.
Tuszewskiej w Łowiczu samochód marki
Volkswagen Golf prowadził nietrzeźwy
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Co dzieci wnoszą w życie
Kobieta zostaje matką,
mężczyzna - ojcem. To
naturalne - a jednak wielu
współczesnych młodych
ludzi przeraża. Decyzję
o dziecku i kolejnych
dzieciach odkładają na
„święte nigdy”. O tym, że
posiadanie potomstwa to nie
koniec świata, tylko początek
nowej, fantastycznej
przygody, przekonują młode
łowickie mamy.

na świat przyjdą same aniołki, ale to co się
dzieje potem bardzo się różni od własnych
wyobrażeń...
- Tak naprawdę narodziny Bartka były
dla mnie zaskoczeniem - śmieje się dwudziesto siedmioletnia Ania, której syn ma
już pięć lat - To nie było do końca to, czego się spodziewałam. Trzeba było nauczyć
się całej pielęgnacji noworodka. Choć w tej
materii lepszy był ode mnie mój mąż, który wcześniej zajmował się swoją siostrzenicą. Ania wspomina, że najgorszy dla niej
był niczym nieuzasadniony płacz dziecka.
- Nie było tych dni wiele, ale wychodziłam
z siebie, by uspokoić syna i nic nie pomagało - mówi.
iedy ktoś decyduje się na posiadaPo kilku miesiącach sytuacja została
nie dzieci, tak naprawdę nie wie, cze- opanowana. Nie było może różowo, ale
go oczekiwać. Niby nie spodziewa się, że z czasem człowiek oswaja się z myślą, że na

K

Rodzice Olgi trzymają w korytarzu w dolnej szafce siatki foliowe. Sprytnie to wykorzystuje mała Olga, dla której rozrzucanie foliówek po całym domu jest przednią zabawą.
świecie nie ma idealnych rodziców i idealnych dzieci. Tylko w podręcznikach na każdy problem jest praktyczna rada.
Na szczęście rodzice to osoby z krótką
pamięcią. Zresztą długa pamięć jest im zupełnie zbędna, bo po co sobie przypominać o plamach po jogurcie na kanapie, wylanym soku na podłodze, nieprzespanych
Kuba nie tylko lubi grać i tańczyć. Uwielbia również słuchać muzyki przez słu- nocach, płaczących bez powodu dzieciach,
chawki i tylko lekko podrygiwać do taktu.
czy o pomalowanych długopisem podusz-

Im więcej, tym lepiej
(...) zwykle mam kłopoty z obroną dużych rodzin wychodzącą poza
stwierdzenie, że cieszy mnie posiadanie wielu dzieci, bez względu na
to, jak jest to kosztowne i męczące. Każdy nowy układ genetyczny to nowa przygoda, fascynująca jednostka, czasami męcząca,
ale zwykle urocza mieszanka zalet
i wad (...).

Z

awsze uważałam, że posiadanie sporej
rodziny to nie tylko egoistyczna przyjemność, ale także korzyść dla kraju,
a nawet świata, ale do tej pory brakowało
mi argumentów na poparcie mojej tezy. Jestem zatem wdzięczna dziennikarzowi telewizyjnemu ze Sky News, Colinowi Brazierowi, który przez ostatnie pięć lat zbierał
dowody świadczące o tym, że duże rodziny
to coś dobrego.
- Tak często słyszymy o wadach wielodzietnych rodzin, że zapomnieliśmy o ich
ukrytych zaletach - mówi on. Jego misja
rozpoczęła się pewnego dnia na początku wojny w Iraku, kiedy, będąc tam z oddziałami armii USA, usłyszał w radiu, że
koszt wychowania jednego dziecka wzrósł
do 180 tysięcy funtów. W tamtym czasie
nie miał pięciorga potomstwa, tak jak teraz, ale już wówczas zdał sobie sprawę,
że bzdurą jest sugerowanie, iż wychowanie każdego dziecka kosztuje tyle co dom.
Ze względu na wspólne sypialnie, łazienki
i zabawki oceniał, iż każde kolejne dziecko w dużej rodzinie kosztuje mniej niż
w niewielkiej (...).

Od tamtego momentu Brazier nie tylko
zbierał argumenty na obronę, ale i przeszedł
do ataku. Skondensował wyniki swoich badań do postaci artykułu dla ośrodka badawczego Civitas (...).
Nie ma znaczenia, czy stać cię na większy dom. Dzieci, które mają wspólne sypialnie, są fizycznie zdrowsze, ponieważ
ich systemy immunologiczne są wzmacniane przez choroby, jakie łapią od siebie we
wczesnych latach życia. Jeśli jest im trochę
ciasno i słyszą, że nie zawsze mogą mieć
nowe adidasy lub zabawki, których sobie
życzą, tym lepiej dla nich. Posiadanie licznego rodzeństwa jest też zwiastunem przyszłego zdrowia psychicznego. Osoby wywodzące się z dużych rodzin mają niezłe
szansę na udane małżeństwo, ponieważ
przywykły do tego, by się dzielić. Jest to
także zabezpieczenie przed presją ze strony nazbyt ambitnych i nadopiekuńczych
rodziców. Podobnie jak każda matka chciałabym, żeby moje dzieci podbiły świat, ale
mając ich kilkoro jestem bardziej realistyczna w ocenie ich talentów i nie mam ani czasu, ani środków, by przykręcać im mentalną śrubę. Na ogół zadowalam się myślą, że
moje dzieci będą kim mają być, byle tylko
pomagały mi przy zmywaniu.
Obowiązki domowe to w dużych rodzinach poważna sprawa. Ludzie bardzo
zamożni mogą zatrudniać armię sprzątaczek, ale zwykli śmiertelnicy muszą polegać na tym, że same dzieci będą pilnowały
porządku. Sytuacja zmusza, by uczyły się
sprzątać, gotować, dbać o siebie i pilnować
młodszych. Mogą marudzić, ale to są umie-

jętności bardziej przydatne w życiu niż gra
na skrzypcach.
Nie jest też prawdą, że dzieci z dużych
rodzin osiągają gorsze wyniki w nauce, jak
zwykło się sądzić. Zakładano, że rodzice
mający liczne potomstwo nie czytają im
i sadzają je przed telewizorem, ale badania
obejmujące 22 tysiące francuskich uczniów
wykazały, że wyniki w nauce poprawiały się wraz z dodatkowym rodzeństwem,
o ile jeden z rodziców był człowiekiem wykształconym. Wiedza i nawyk uczenia się
szerzy się w rodzinie. Młodsze dzieci otrzymują mniej rodzicielskiej pomocy przy zadanych pracach domowych, ale ich starsze
rodzeństwo występuje w roli nauczycieli
i maluchy uczą się pracować samodzielnie.
Byłoby miło, gdyby to była prawda. Dzieci
z dużych rodzin sprawiają też na ogół mniej
problemów w szkole, ponieważ ich „rogi”
zostały przytarte w sprzeczkach z rodzeństwem. Wykazują też na ogół większą chęć
do współpracy w klasie. (...)
W dużych rodzinach relacje między rodzeństwem stają się ważniejsze niż relacje z rodzicami, zbyt zajętymi, by bez końca chodzić z nimi na zakupy lub na mecze
piłkarskie. To również daje korzyści. Dzieci
z dużych rodzin w rodzeństwie mogą znaleźć bratnie dusze i kogoś, kto może udzielić
rady lub ostrzec, jeśli robią coś niewłaściwego. (...) Są oni także lepszymi rodzicami i raczej nie będą potrzebowali rad Superniani - ponieważ na własne oczy widzieli, jak
wychowuje się dzieci.
Cassandra Jarhide
(The Daily Telegraph) za: onet.pl

kach, meblach i ścianach? Dlatego rodzice pamiętają tylko to, co dzieje się danego
dnia, reszta odkładana jest gdzieś głęboko
w mózgu, by sięgnąć do niej w chwili wytchnienia, czyli za jakieś 10 lat i wspominać
wówczas z rozrzewnieniem jakie to wszystko było śmieszne i urocze.

Co dwoje to nie jedno
Trzeba jednak przyznać, że chaos tworzony przez jedno dziecko jest niczym wobec chaosu tworzonego przez dwójkę pociech. - Kiedy na świecie pojawiła się Ula
(pieszczotliwie zwana Ulkiem), Bartek miał
cztery lata - wspomina Ania - Kiedy się
o tym dowiedział przez telefon, zaczął płakać. Jednak pierwszy dzień po przyjściu ze
szpitala był wręcz cudowny. Całował swoją
młodszą siostrzyczkę i oglądał ją ze wszystkich stron.
Ania wspomina, jak pierwszego dnia
po powrocie do domu, zmartwiony Bartek
powiedział, że zapomnieli kupić czegoś
Uli. Mama była zdziwiona, ale Bartek pospieszył z odpowiedzią: „Nie kupiliśmy
kapci, więc nie będzie miała w czym chodzić!”.

Niestety, następnego dnia Bartek ciągle
płakał i się buntował. Czytelnikom, którzy
nie posiadają lub nigdy nie mieli do czynienia z dziećmi wyjaśniam, że bunt to niczym
nieuzasadnione kopanie wszystkiego co się
da, krzyki i płacz, które po nieokreślonym
i nieprzewidywalnym czasie ustają.
Sama doświadczyłam co to znaczy dwójka małych dzieci. Kuba miał tylko rok
i cztery miesiące, gdy na świecie pojawiła
się jego siostra Ania, nazywana przez nas
Żółwinką. Od początku nie był zadowolony z zaistniałych zmian, co w sposób bardzo widoczny nam pokazywał. Majstrował
przy drukarce (mamy już nową drukarkę),
przy odtwarzaczu płyt DVD (zepsuta klapka), pomalował kredkami kaloryfer (mimo
moich usilnych starań, nie jest już w kolorze białym, gdyż obecnie przypomina bardziej przygaszoną barwę łowickiego pasiaka) i wiele innych spraw, o których już nie
pamiętam. Kuba robił to, chcąc zwrócić na
siebie uwagę, przeważnie wtedy, kiedy nie
byłam wstanie do niego podejść, bo np. karmiłam Żółwinkę, czy musiałam małą przewinąć. Choć z czasem nauczyłam się robić wiele rzeczy jednocześnie z szybkością
równą prędkości światła.
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Dziewczynka
a rozwiązanie siłowe
Niejedna mama przyzna, że spotkania
z innymi rodzicami są bardzo pokrzepiające.
Dowiadujemy się na nich, że nie tylko my
jesteśmy ustawicznie przemęczeni i zniecierpliwieni (żadne z nas nie jest Supernianią, która z nieznikającym uśmiechem uczy,
jak wychowywać dzieci), ale również inni
rodzice chodzą wiecznie niewyspani.
Dzięki spacerom poznałam dwie młode
mamy: Anię i Agnieszkę.
Opowieści Ani wyjaśniły mi kilka kwestii. Chłopcy, przynajmniej mający po kilka lat, raczej stronią od towarzystwa, są
bardziej wrażliwi na ból, szybko nudzą się
zabawami i są bardziej zamknięci w sobie.
Natomiast dziewczynki są bardziej przebojowe, towarzyskie, hałaśliwe, częściej uciekają się do rozwiązań siłowych i uwielbiają
być w centrum zainteresowania.
Oczywiście nasze uogólnienia mogą się
nie sprawdzać w stu procentach, ale tak jest
w przypadku dwuletniego Kuby, pięcioletniego Bartka, półtora rocznej Olgi i Uli oraz
siedmiomiesięcznej Ani. - Młody (Bartek)
skarżył mi się ostatnio, że nie chce iść do
przedszkola, bo tam znowu będzie musiał
pocieszać maluchy i zapewniać, że mama
na pewno po nie wróci, jak tylko skończy
pracę - śmieje się Ania.
Choć Młody ma instynkt opiekuńczy, to
swoją przyszłość widzi w wojsku. - Ciągle mi opowiada, że będzie jeździł w czołgu w Afganistanie - opowiada jego mama
- Ale zapewnia mnie, że na pewno będzie
do mnie często dzwonił! Anka się śmieje,
że Bartek opowiada to w tak realistyczny
sposób, jakby na wojnę miał wyruszyć już
za kilka dni.

Siła muzyki
Natomiast Kuba nie przejawia na razie
militarystycznych skłonności. Uwielbia tańczyć i grać na czym popadnie. Już w pierwszym miesiącu życia zrezygnował z dziennych drzemek, chcąc z rodzicami spędzać
jak najwięcej czasu na interakcyjnych zabawach. Mój mąż, żeby go uspokoić włączał płyty i tym samym uruchomił lawinę
zdarzeń. Kuba (nazywany przez zakochaną w nim po uszy babcię Zgrabniaczkiem)
gra bowiem teraz na wszystkim. Rękami
wystukuje rytm na brzegach wanny, samochodami uderza rytmicznie w kaloryfer,
a ostatnio, kiedy razem oglądaliśmy pracującą betoniarkę, zaczął tańczyć do wydawanych przez nią odgłosów.
Może nie doceniam zdolności Zgrabniaczka, ale po całym dniu spędzonym
w dość hałaśliwych dźwiękach, człowiek
marzy tylko o ciszy i spokoju. W przeciwieństwie do mnie Kuba nie lubi ciszy
i kiedy np. kończy się jeden utwór na płycie,
zanim rozpocznie się kolejny, Zgrabniaczek
w ramach buntu pada z całej siły na podłogę i wali w nią nogami. Trzeba to przecze-

kać, bo za chwilę, gdy mały znowu usłyszy
dźwięki, wstaje i tańczy w dzikim szale, jak
gdyby nic się nie zdarzyło.

Przebojowe dziewczyny
Wszystkie spotkania Zgrabniaczka
z dziewczynami kończą się jego płaczem.
Bowiem to dziewczęta klepią go po głowie,
gdy nie chce oddać zabawki, a on sam ucieka wtedy na ręce do taty. Również Młody
częściej ustępuje Ulkowi, który zawłaszcza
kolejno samochody brata i po prostu je psuje. W takiej samej sytuacji jest Kuba. Ostatnio Żółwinka zrzuciła z jego kolan talerz
z kanapkami i zabrała się do ich jedzenia.
Aż strach pomyśleć co to będzie, gdy mała
zamiast pełzania (bo w taki sposób obecnie
przemierza błyskawicznie całe mieszkanie
wzdłuż i wszerz) zacznie chodzić.
Olga nie ma na razie rodzeństwa, dlatego całą swoją energię (której jest naprawdę
bardzo dużo) poświęca na zabawę z rodzicami. - Zdarza się, że córka budzi się w nocy
całkowicie wyspana i oczekuje tego samego od nas - śmieje się 29 - letnia Agnieszka. Olga budzi się np. o godz.23.00 i przez
dwie godziny bawi się zabawkami, dopiero potem kładzie się na dobre spać. Córka
Agnieszki uwielbia też pokrzykiwać, tak po
prostu. Są to wysokie dźwięki, więc po pewnym czasie można być naprawdę tym zmęczonym. - Można się przyzwyczaić - śmieje
się Agnieszka.
Olga ma swoją półeczkę, na której leżą jej
kapelusiki zrobione na szydełku przez babcię Danutę. - Potrafi przez kilkanaście minut
przymierzać wszystkie kolejno i jest wtedy
przeszczęśliwa - opowiada mama Olgi.
Ulek uwielbia pokrzykiwać, psuć i karmić
kota Ziutka. Piękny rudy zwierzak co chwilę
jest dokarmiany przez nadopiekuńczą Ulę,
co może niedługo doprowadzić do tego,
że kot urośnie do olbrzymich rozmiarów.
Trzecia bohaterka, Żółwinka, krzyczy
na swojego brata, zabiera mu zabawki, klepie go z całej siły (co kończy się płaczem
Zgrabniaczka i pięknym uśmiechem wyrażającym wielkie zadowolenie małej Ani).
Żółwinka uwielbia towarzystwo. Gdy tylko przychodzą goście uśmiecha się do nich
i trzepocze długimi rzęsami.
***
I choć czasami każdy z nas ma dosyć spędzania wieczorów na karkołomnym usypianiu dzieci, wysłuchiwania buntów, płaczu
i krzyków, zamiast których chętnie przeczytałby jakąś książkę czy obejrzał ciekawy film, to nie jest już w stanie wyobrazić
sobie świata bez dzieci.
Bo choć Olga, Ula, Ania oraz Bartek
i Kuba to bohaterowie tego tekstu, to zamiast nich mogłaby pojawić się również
jakaś Kasia, Julia, czy Piotrek. Bowiem
historie o dzieciach są do siebie podobne
i każda mama i tata mogliby napisać swoją
opowieść. Bo dzieci to życie, a opowieści
o życiu są ciekawe.
Joanna Rudak

Dyplomy nadane przez Łowczego Krajowego dr Lecha Błocha otrzymało 11 myśliwych z okręgu skierniewickiego.
Wśród nich był Adam Szafarowicz (pierwszy z lewej), gospodarz obiektu w Michałówku, w którym odbył się jubileusz

Myśliwi spotkali się
w Michałówku
85-lecie Polskiego Związku Łowickiego obchodzili 20 września myśliwi Skierniewickiego Okręgu Łowieckiego. Oficjalna uroczystość
odbyła się w pawilonie myśliwskim
Adama Szafarowicza w Michałówku,
biesiada w zajeździe „Na rozdrożu”
w Nieborowie.

W

uroczystości wzięło udział około 270
osób - myśliwych z żonami oraz zaproszonych gości. Wśród nich m. in. prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Gdula oraz prof. Zygmunt Jasiński - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZŁ i komendant Państwowej Straży Łowieckiej
w Łodzi Marek Starosta.
Przedstawiono historię Polskiego Związku Łowieckiego, który powstał w 1923
roku w Warszawie oraz historię normalizacji prawnych dotyczących ochrony zwierząt. Pierwszą z nich było rozporządzenie
Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego z 1919 roku w sprawie ochrony niektórych gatunków zwierząt. Wprowadziła ona
ochronę żubra, łosia, bobra, świstaka. Konieczność ograniczenia liczby odstrzałów
dzikich zwierząt była potrzebna ze względu na dużą degradację łowisk po I wojnie

światowej i masowe kłusownictwo. W latach 30-tych w Polsce było 100 kół zrzeszających około 4 tys. myśliwych. PZŁ reaktywował się w 1945 roku, w tym czasie
wprowadzono obowiązek składania egzaminów łowieckich oraz dzierżawę obwodów kołom myśliwskim. Statut związku
przyjęty w 1976 mówił, że myśliwym może
być obywatel, który posiada walory etyczno-moralne gwarantujące wywiązywanie
się z obowiązków myśliwego, po odbyciu
stażu i zdaniu egzaminu.
W tym samym roku powstała Wojewódzka Rada Łowiecka w Skierniewicach, a jej
pierwszym prezesem został Władysław
Gala, ówczesny wicewojewoda skierniewicki. W skład rady weszli przedstawiciele kół łowieckich z powiatów: brzezińskiego, łowickiego, rawskiego, grodziskiego,
sochaczewskiego, skierniewickiego i z Żyrardowa. W latach 80-tych łowiectwo przeszło pod zarząd Lasów Państwowych, które
podlegają Ministerstwu Środowiska.
Współcześni myśliwi propagują poszanowanie praw natury i ochronę środowiska
w duchu etyki łowieckiej. W okręgu skierniewickim, po reformie administracyjnej
z 1999 roku znajdują się koła łowieckie z 5
powiatów: rawskiego, łowickiego, skiernie-

wickiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Kół tych jest w sumie 50, z czego 23 to
koła tzw. macierzyste, czyli zarejestrowane
na naszym terenie. W okręgu jest 950 myśliwych, w tym 140 nie stowarzyszonych
w kołach. Okręg, do którego należą nasi
myśliwi, posiada 68 obwodów łowickich
o łącznej powierzchni 298 tys. ha.
Z okazji jubileuszu myśliwym wręczono
medale, odznaczenia i dyplomy. Najwyższe odznaczenie łowieckie ZŁOM przyznano nieobecnemu na uroczystości Józefowi Brykowi z Koła Łowieckiego Jedność
z Łyszkowic. Złote medale, za zasługi dla
łowiectwa, otrzymali Zdzisław Kosmatka
i Stanisław Malanowski - obaj z koła Jedność Łyszkowice. Medale srebrne otrzymali: Karol Kosmatka z KŁ Jedność, Ryszard
Kępka i Andrzej Nowiński z KŁ Nieborów i
Roman Kwasek z KŁ Echo. Medalami brązowymi odznaczeni zostali: Eugeniusz Borowiec i Janusz Zygmunt z KŁ Nieborów,
Mirosław Janus z KŁ Jedność, Robert Sikorski z KŁ Echo.
Odznakę za 50 lat przynależności do
PZŁ otrzymali dwaj myśliwi z KŁ Orzeł
z Kiernozi: Mieczysław Muras i Władysław Jaroń.
(mwk)

18

2.10.2008 r.

Być jak Ebi Smolarek,
czyli klasa sportowa w SP 4
Klasa czwarta o profilu
sportowym działa
w Szkole Podstawowej
nr 4 w Łowiczu już
od 1 września.
- Chcemy uzupełnić
działalność klubów
sportowych edukacją
prowadzoną w szkole
- mówi dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
Artur Balik.
rogram dla klasy sportowej stworzyli wspólnie nauczyciele wychowania
P
fizycznego w „Czwórce” Paweł Doliński
i Artur Balik. Uczniowie czwartej klasy
mają sześć godzin wf, czyli mają dwa dodatkowe zajęcia tygodniowo. - Oprócz tego
prowadzone są cztery godziny ćwiczeń pozalekcyjnych - dodaje Balik.
W klasie sportowej jest 14 chłopców
i 8 dziewczynek, w tym czterech uczniów
przyszło z innych szkół. - Dopiero na wiosnę uzyskaliśmy pozytywną zgodę burmistrza Krzysztofa Kalińskiego na utworzenie klasy sportowej, dlatego nabór do niej
mogliśmy przeprowadzić dopiero w maju.
To jednak, dla wielu rodziców, był już zbyt
późny termin, by podejmować tak poważne
decyzje - tłumaczy Balik. - Myślę jednak, że
jeśli w przyszłym roku ponownie zorganizujemy nabór, chętnych z innych szkół będzie
jeszcze więcej.

Mikołaj Kawasek i Patryk Sekuła na porannych zajęciach wf.
Dodaje, że wielu rodziców woli, by
dziecko kontynuowało naukę w tej placówce, w której już rozpoczęło edukację, bojąc
się konsekwencji jaką może nieść zmiana
szkoły. Jednak uśmiechnięte twarze czwórki

chłopców, którzy rozpoczęli edukację w SP
4 od 1 września, mogłyby uspokoić każdego
rodzica. - Ja wielu kolegów znałem z zajęć
w klubie Pelikana i z rozgrywanych turniejów - mówi dziesięcioletni Kacper Rześny.

- Poza tym fajni są tu nauczyciele no i jest
tyle zajęć wf.
Z wyboru klasy sportowej jest też zadowolony Błażej Grzegory - Roróg, który nie
musiał zmienić szkoły. - Oprócz dodatko-

wego wf fajne jest to, że jeździmy na wiele
turniejów sportowych - mówi Błażej. Obaj
zapytani kto jest ich piłkarskim idolem, odpowiadają zgodnie, że jest nim Ebi Smolarek
grający w polskiej reprezentacji piłki nożnej.
Balik podkeśla, że 11 - 13 lat to złoty wiek
dziecka. - Chodzi o to, że w tym czasie dziecko zdobywa największą sprawność fizyczną
i zmarnowanie tych lat jest już zazwyczaj nie
do odrobienia - wyjaśnia.
Chłopcy w klasie sportowej mają zajęcia
z dyrektorem Balikiem i są one poświęcone głównie piłce nożnej, natomiast lekcje
dla dziewczynek prowadzi Paweł Doliński i jest to przeważnie koszykówka. Dzieci oprócz obowiązkowych i dodatkowych
zajęć w szkole, należą do łowickich klubów sportowych, w których również odbywają treningi. - Dzięki temu, że zajmujemy
się edukacją sportową już w podstawówce,
nasi uczniowie mogą rozwijać dalej swoje
umiejętności w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu
- mówi Balik. - A tym samym edukacja sportowa trwa przez kilka lat. Dodaje, że chciałby, żeby rozszerzyć ją na wszystkie klasy
podstawówki, czyli na sześć lat. - Już teraz
prowadzimy dodatkowe dwie godziny wf tygodniowo dla klas pierwszych - mówi dyrektor „Czwórki”. Prowadzą je osobno dla
chłopców Dawid Ługowski, dla dziewczynek Karolina Pierzachała. Opierają się one
głównie na grach i zabawach, bo siedmiolatki dopiero rozpoczynają szkolną edukację.
To, że klasa sportowa jest potrzebna dzieciom, można zobaczyć po ich zachowaniu
na porannych czwartkowych zajęciach wf.
Chłopcy z wielkim zapałem biegają z piłką
do gry w nogę po zielonym, szkolnym boisku, a dziewczynki dowiadując się, że zamiast lekcji wychowania fizycznego będą
miały zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, mają bardzo smutne miny. - Ale my
chciałyśmy pograć... - żali się jedna z dziesięciolatek.
Dyrektor „Czwórki” podkreśla, że tworząc klasę sportową szkoła wykorzystuje swoje duże zaplecze. - Mamy przecież
dwa duże trawiaste boiska, a niedaleko naszej placówki jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którym nasi uczniowie mają również zajęcia - dodaje Artur Balik.
(jr)

Przygotowania do Roku Wegnera w Łowiczu Tym razem książki
Pod koniec roku pod obrady Rady
Miejskiej w Łowiczu trafi uchwała ustanawiająca rok 2009 rokiem
Jana Wegnera. Z inicjatywą wystąpiło łowickie Gimnazjum nr 2 noszące imię tego nauczyciela, historyka,
muzealnika, publicysty i działacza
społecznego.

O

bchody roku rozpoczną się 6 marca
- w rocznicę aresztowania i wywiezienia Wegnera na Pawiak - uroczystością w sali barokowej muzeum. Z referatem na temat działalności Jana Wegnera
w okresie II wojny światowej wystąpi Marek Wojtylak. Obejrzymy też koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2. 7 lipca,

w dniu urodzin Wegnera (urodził się w 1909
roku), na domu w którym mieszkał, odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Jest to
kamienica przy Nowym Rynku 4.
4 sierpnia, w rocznicę śmierci (zmarł
w 1995 r.) zaplanowane jest uroczyste złożenie kwiatów na grobie na cmentarzu katedralnym. Komitet organizacyjny, w którym zasiadają m.in. córki Jana Wegnera,
dyrektor Gimnazjum nr 2, Andrzej Biernacki, Marek Wojtylak, burmistrz Krzysztof
Kaliński, starosta Janusz Michalak, dyrektor łowickiego muzeum Marzena Kozanecka - Zwierz, kurator muzeum w Nieborowie Stefan Górski, ma w planach także
organizację wystawy „Wegner - Chełmońskiemu” w galerii Browarna. Andrzej Bier-

nacki nosi się też z zamiarem wznowienia
listów Chełmońskiego - pozycji przygotowanej właśnie przez Wegnera, wydanej
w 1953 roku i nigdy potem nie wznawianej.
Monografię o jego życiu i pracy przygotowuje obecnie wraz z córkami historyka
Marek Wojtylak. 15 października Gimnazjum nr 2 zorganizuje międzyszkolny konkurs wiedzy życiu i twórczości patrona.
Miasto zobowiązało się natomiast do ułożenia kostki na części ulicy Wegnera. Na razie
nie na całej, gdyż nie ma jeszcze uregulowanej własności wszystkich gruntów, będzie
to jednak początek prac zmierzających do
tego, aby uliczka ta (odchodząca od Alejek
Sienkiewicza, tuż za rondem) nabrała wreszcie przyzwoitego wyglądu.
(wcz)

Musierowiczowej

Po raz piąty rusza w tym roku, adresowany do uczniów szkół podstawowych, konkurs wiedzy literackiej
organizowany przez łowickie szkoły pijarskie.
a każdym razem uczniowie wykazać
muszą się znajomością pięciu książek
Z
danego autora, na przykład Alfreda Szklar-

skiego, Edmunda Niziurskiego, Zbigniewa
Nienackiego czy Hanny Ożogowskiej. Co
roku najlepsza osoba w nagrodę wyjeżdża
na zagraniczną wycieczkę - na przykład
do Wiednia. Tym razem zwycięzca wraz
z opiekunem zwiedzą Paryż.
Bohaterką tegorocznej edycji będzie
Małgorzata Musierowicz i jej twórczość.
Hasłem przewodnim jest cytat z jej książki
„Kwiat Kalafiora”: „Sygnał dobra - zmień
świat uśmiechem”. Wyjaśnienie cytatu odpowiada też na pytanie, dlaczego organizaubileusz 90-lecia działalności
torzy zdecydowali się zainteresować młoobchodzić będzie 5 października
dzież twórczością tej właśnie pisarki. - Całe
jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kocierzewie Południowym. dobro które nas otacza, którego doświadczamy, jest sumą tego dobra, które mamy dla
Obchody rozpoczną się o godz. 12.00
innych - mówi nauczycielka. - Ważne jest,
mszą św. w miejscowym kościele
parafialnym. Po nabożeństwie strażacy aby wysłać do kogoś ten pierwszy sygnał
i ich goście (w sumie organizatorzy
- uśmiech. Czasem tylko to wystarczy, by
spodziewają się około 300 osób),
otrzymać dobro za dobro.
przejdą do strażnicy. W części oficjalnej
Zdaniem naszej rozmówczyni książki
przedstawione będzie historia jednostki Musierowiczowej, mimo iż niektóre wyi wręczone zostaną odznaczenia
dane trzydzieści lat temu, wciąż zawierają
strażackie. OSP Kocierzew Południowy bardzo aktualne treści. - Że człowiek jest najest jedną z dwóch najstarszych straży
prawdę dobry, a tzw. źli ludzie, to tacy, któw gminie, bo powstała w 1917 roku.
rym nikt nie opowiedział co jest dobre.
W tym też roku swój początek miała
W ubiegłym roku jasełka w szkołach pijednostka z Łaguszewa. Jubileusz
jarskich,
przygotowywane pod okiem nastraży kocierzewskiej przełożono na
uczycielki Ewy Grzejszczak, oparte zoten rok, ponieważ w roku ubiegłym
stały na książce Musierowicz „Noelka”.
trwała jeszcze rozbudowa budynku.
- Opowieść o dziewczynce, która w ciągu
W dobudowanej części znajduje się
jednego wieczoru z rozkapryszonej pannikuchnia, chłodnia i toalety.
cy zmienia się w osobę, która zaczyna do(mwk)

Strażacki jubileusz
w Kocierzewie Południowym

J

strzegać innych urzekła widzów, tak młodych, jak i dorosłych. Pomyśleliśmy wtedy,
że już mamy bohaterkę następnego konkursu literackiego - opowiada Latoszewska.
Musierowicz to druga po Ożogowskiej
autorka kojarząca się z literaturą dla dziewczynek. Czy organizatorzy nie obawiają się,
iż zrażą w ten sposób do udziału w konkursie chłopców? - Na początku mieliśmy
trzech autorów z nurtu literatury chłopięcej,
teraz zatem kolej na trzy autorki piszące dla
dziewcząt - odpowiada nasza rozmówczyni. - Tak naprawdę nie uważam jednak, aby
książki Musierowcz adresowane były tylko
do dziewczynek. Choć mowa jest w nich
o uczuciach, myślę, że chłopcy także się do
tej literatury przekonają, bo to są rzeczy naprawdę wartościowe.
Regulaminy konkursu rozesłane zostały do szkół w połowie ubiegłego tygodnia.
Placówki zgłaszać mogą swoje uczestnictwo do 31 października. Etapy szkole,
w których do rozwiązania będzie test, odbędą się 18 listopada. Wyłonią one 2 reprezentantów z każdej szkoły, którzy wystartują w powiatowym finale.
Finał zorganizowany zostanie w szkole
pijarskiej już w nowym roku - 7 stycznia.
- Zdajemy sobie sprawę, że w tym roku
poprzeczka postawiona została bardzo wysoko - mówi Latoszewska. - Książki Musierowicz omawiane są w pierwszych klasach
gimnazjum, ich bohaterowie mają po 14 - 15
lat. Tymczasem konkurs adresowany jest do
uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych. Wymagał będzie od nich nie tylko znajomości
treści, ale także dobrego posługiwania się
językiem, znajomości znaczenia słów typu
empatia itd. Ale konkurs ma za zadanie nagradzać najlepszych, tych którzy będą potrafili wyłowić z tekstów te wartości, o promowanie których nam chodzi.
(wcz)
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Z łezką w oku w starej szkole
- Teresa! - krzyczy kobieta
i szeroko rozkłada ręce.
Adresatka powitania
zachowuje rezerwę. Jej wzrok
mówi: chyba się pani pomyliła.
- Teresa! - krzyczy ponownie
potrząsając dłońmi.
Nie przynosi to żadnego
skutku. W końcu wyciąga
starą, pożółkłą fotografię.
- To jesteś ty - mówi zbliżając
się do zagadniętej. - A to
jestem ja! Za chwilę obydwie
padają sobie w ramiona.
Kilkadziesiąt lat temu
siedziały w tej samej ławce.

T

akich wzruszających scen opisać moglibyśmy dużo więcej. Nie brakowało
ich podczas dwóch zjazdów absolwentów,
jakie zorganizowano w miniony weekend
w łowickim I LO i w II LO - dokąd zjechały się absolwentki istniejących tam niegdyś
szkół pielęgniarskich.
Na zjazd w „Chełmońskim” przyjechało około 200 osób w całej Polski, ale także
z Francji, Włoch, Niemiec. - Znajdowaliśmy się przez portal Nasza klasa - mówi
nam członek zarządu koła absolwentów
Anna Wysocka - Stasiak. - Dzięki temu udało się odszukać jeszcze więcej osób, dogadywać na bieżąco. Wie pan: uwielbiam bywać
w murach tej szkoły - dodaje.
W ramach zjazdowych uroczystości obok
szkoły posadzony został drugi już dąb upamiętniających absolwentów Chełmońskiego, którzy zginęli w Katyniu. Pierwszy dąb
jakiś czas temu posadzony został z inicjatywy uczniów klas III.
Podczas zjazdu wyłoniono także
nowy zarząd koła absolwentów. Obecnie
w zarządzie zasiadają: Ewa Zbudniewek,
Elżbieta Katarzyńska, Katarzyna Kowalska, Anna Wysocka - Stasiak, Halina Osypińska, Henryk Zasępa, Krzysztof Marek Wiśniewski, Jolanta Wróbel, Elżbieta
Skoneczna (dyrektor I LO jest w tym gronie osobą nową), Stanisław Kluska, Ewa
Tomaszewska - Grzanek (nowa w tym
gronie), Zbigniew Niebudek, Stanisława Karska i Jolanta Kępka (także nowa
osoba).
Kolejnym ważnym punktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, podkreślającej
jej średniowieczny rodowód. Inicjatorem jej
powstania był Aleksander Niebudek. Tablicę poświęcił ksiądz prałat Stefan Wysocki. - Jest coś, czego czas nigdy w nas nie
zatrze - pamięci o tym, jacy byliśmy - powiedział przy tej okazji.
- Tamten okres - początek lat 40. - nie był
łatwy. Doświadczył nas także czas okupacji,
kiedy kończyliśmy gimnazja w konspiracji.
To wszystko jednak dziś dla nas jest tchnieniem radości. Bo mimo ciężkich czasów, to
była nasza młodość - wspominał.
Podobnymi wspomnieniami podzielili się
z nami także inni uczestnicy zjazdu. Alfred
Pietrasz maturę zdawał w roku 1968. Po
studiach wyjechał do Paryża i tam żyje od
25 lat. - W Polsce bywam raz na rok lub częściej - mówi. - W Łowiczu nie mam już jednak nikogo z rodziny, tym mocniejsze wrażenie wywiera na mnie powrót po latach
do tego miasta.
Ostatnio był na zjeździe 8 lat temu i bardzo żałuje, że nie mógł przyjeżdżać wcześniej, by spotkać się z dawnymi kolegami
i koleżankami. - Takie spotkanie po latach
rodzi sentymenty. Jest wielkim przeżyciem
- mówi. - Kiedy wchodzimy w mury szkoły,
budzą się wspomnienia. Dla mnie jednak
równie ważny jest powrót do samego miasta - do Łowicza, którego od tak dawna nie
dane było mi oglądać.
Anna Tłustwa, nie musiała pędzić do
Łowicza aż zza granicy - przyjechała z Piotrkowa - jednak wzruszenia, jakich doświad-

czyła są wcale nie mniejsze. - Od 1993 roku
uczestniczę w zjazdach regularnie - mówi. Uwielbiam spotykać się ze szkolnymi kolegami, koleżankami, z nauczycielami. Przyjemnie jest powspominać czasy kiedy było
się pięknym i młodym - żartuje.
Duży wpływ na naszą rozmówczynię
miało spotkanie przed laty, na jednym ze
zjazdów, osiemdziesięcioletniej absolwentki, która przyjechała aż z Grecji. - Ta pani dziś już jej tutaj nie widzę - powiedziała mi,
że dopóki będzie żyła, przyjeżdżać będzie na
każdy zjazd. Wzięłam to sobie wtedy mocno
do serca i także staram się tak postępować.
No może nie do końca życia, ale będę przyjeżdżać dopóki zdrowie pozwoli - dodaje.
- Przejechałam tylko 1550 kilometrów
- mówi nam z naciskiem na słowo „tylko” mieszkająca na co dzień we Włoszech
absolwentka Chełmońskiego Krystyna
Grabska Eberhardt - Majolino. Jak
mówi pochodzi z rodziny „tych” Grabskich. Zjazd w II LO - dużym powodzeniem cieszyły się pełne starych zdjęć szkolne
Do 1994 roku, czyli do emerytury, praco- kroniki - gdy jedni oddawali się szaleństwu na parkiecie, inni woleli sentymenwała w Warszawie. - Pozostał mi jednak talne podróże w przeszłość.
angielskiego email, po prostu listel. Koledzy obiecali mi, że będą tę rodzimą nazwę
promować.
- Każdy z tych zjazdów ma swój niepowtarzalny urok i charakter - mówi dyrektorka I LO Elżbieta Skoneczna. - Dzięki spotkaniom, rozmowom, wzruszeniom. Nawet
w niedzielę, po zjeździe, wśród przechodniów na ulicy słyszałam jeszcze rozmowy
o tym kto przyjechał, z kim się udało spotkać,
zobaczyć. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się też szkolne kroniki. Wiele osób spędziło przy nich mnóstwo czasu, śmiejąc się,
robiąc fotografie.

Otwieramy się przed sobą

Gdy od 1957 roku mieszka się we Francji - jak absolwent Chełmońskiego
Thadee Szewczyk, zjazd jest okazją by przejrzeć foldery i pamiątki związane
z Łowiczem.
do wykorzystania zaległy urlop, a że miałam znajomych we Włoszech, więc tam postanowiłam go spędzić. I tak poznałam mojego obecnego męża, który w tamtym czasie
owdowiał - opowiada.
- Spotkanie po latach - szczególnie Marcina Dragana, który był bardzo bliskim mi
kolegą, powoduje olbrzymie wzruszenia mówi o sobotnim zjeździe. - Przykro mi
jednak, że tylko cztery osoby z naszej klasy
przyjechały. Serdecznie wspomina też swoich dawnych nauczycieli. To byli pedagodzy
żyjący życiem swoich wychowanków, poświęcający im bardzo wiele czasu i wagi. Czasy były ciężkie, jednak za to ówczesna
młodzież była wspaniała. Wysportowana,
chcąca się uczyć. Po prostu chcieliśmy coś
w życiu osiągnąć - dodaje.
Z Francji przyjechał na zjazd także Thadee Szewczyk - matura rocznik 1951. Do

Paryża wyjechał w 1957 roku, na praktykę
w biurze projektowym. Miało być kilka tygodni, skończyło się na tym, że absolwent
Chełmońskiego przepracował w tym biurze
22 lata. Ożenił się z Francuzką. Ma dziś trójkę dzieci i sześcioro wnucząt.
- Przez ten zjazd odmłodniałem od razu
o sześćdziesiąt lat - mówi reporterowi NŁ. Choć wrażenia są dziwne, bo nikogo nie poznaję. Kiedy ktoś powie mi swoje nazwisko,
to szukam w obcej fizjonomii twarzy tamtego, dawnego kolegi. Bardziej udaje mi się
rozpoznawać osoby po głosie - głos jednak
zmienia się wolniej - dodaje.
Pan Szewczyk nie traci kontaktu z przyjaciółmi z Polski. Cały czas jest z nimi
w kontakcie mailowym. - Wymyśliłem nawet nowe, polskie słowo zastępujące angielskie e-mail. We Francji mówi się kuriele. W polskim mógłby być to zatem zamiast

Równie wiele wzruszeń, ale i dobrej zabawy dane nam było zaobserwować na zjeździe w II LO w Łowiczu, na który przyjechało w weekend ponad 160 pań. - Cieszymy
się bardzo, że spotkałyśmy się w tak licznym
gronie - powiedziała nam w trakcie zjazdu
prezes koła wychowanków Alicja Malarska.
- Szczególnie, że cały czas panuje serdeczna, rodzinna wręcz atmosfera.
Panie - gdyż w gronie absolwentów nie
znalazł się żaden mężczyzna - przyjechały
z całej Polski: z Opola, Szczecina, Łodzi,
Skierniewic. Ale także z zagranicy. Z Rzymu przyjechała Anna Bombrych - Fleszar. -

Jak to jest wrócić tu po latach? Wielkie emocje - opowiada. - Wszystkie jesteśmy bardzo
entuzjastyczne. Bardzo otwieramy się przed
sobą. Zupełnie nie odczuwamy bagażu tych
minionych lat.
Budzi się też jednak tęsknota i smutek,
bo wielu z dawnych koleżanek nie ma już
na tym świecie.
- Każdy zjazd jest inny - opowiada nam
Maryla Oliszkin ze Skierniewic. - Niby
przyjeżdżają te same osoby, jednak jakiś
czas upłynął, wiele się zdarzyło, pojawiły
się nowe wiadomości, nowe tematy. Coraz
więcej spośród nas zostaje na przykład babciami - dodaje.
- Kończyłyśmy tę szkołę 32 lata temu
i teraz przy ponownych spotkaniach, wzruszenie czasem odbiera głos - kontynuuje. A najsympatyczniejsze są szepty: - A kto to?
I nagłe potwierdzenie: - Tak, to ta!
- Każdy zjazd jest może inny, ale my się
nie zmieniamy. Wciąż jesteśmy takie same
- dodaje z kolei Krystyna Kieliszek - Litewiak.
- Czas nauki w szkole średniej to pięć
młodych, najpiękniejszych lat - mówi nam
Agata Stępniewska, pracująca na bloku
operacyjnym w łowickim szpitalu. - Potem
idziemy w szeroki świat, pojawiają się problemy, szara codzienność i ta szkoła okazuje
się czymś najpiękniejszym w życiu.
Nie tylko zresztą dla byłych uczennic. Spotkanie z moimi dawnymi wychowankami. Rozmowy w miłej serdecznej atmosferze
- to wszystko daje niezapomniane wrażenia
- mówi emerytowana nauczycielka Maria
Foks. - Gdy nie pojawiłam się na jednym
ze zjazdów, absolwentki pytały o mnie i to
także jest miłe. To wielka radość spotkać
się po tylu latach, posłuchać o pracy, o rodzinie, o dniu codziennym moich dawnych
wychowanek.
- Tegoroczny zjazd zorganizowany został
bardzo dobrze i tak „z sercem” - podkreśla
emerytowana kierownik stołówki i wychowawca w internacie Adela Bojko. - Jestem
wzruszona, że wszyscy tak o nas pamiętają, czy to podczas zjazdów, szkolnych wigilii
i innych uroczystości.
Co tu więcej mówić. Dawni uczniowie
poczuli się w murach swoich szkół, tak jakby wrócili do lat młodości. - Jakbyśmy wróciły po wakacjach - podkreślają zgodnie absolwentki Medyka.
Wojciech Czubatka
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Umorzenia podatkowe za 2007 rok
Gmina Kiernozia

Gmina Łyszkowice

Wójt gminy Kiernozia w ubiegłym roku dwukrotnie
podjął decyzję o umorzeniu podatku rolnego na łączną
kwotę 457 zł. W przypadku odroczenia terminu płatności, decyzji takich było 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych otrzymała zgodę na odroczenie płatności kwoty 9.164,75 zł podatku od nieruchomości. Pozytywnie
rozpatrzonych było też 14 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego, opiewających na kwoty od 104 do 465 zł. Łączna kwota tych
odroczeń wyniosła 3.365 zł.
Ponadto 5 rolników (Waldemar Wróblewski, Dariusz Traczyk, Jerzy Buła, Andrzej Bogucki i Janusz
Wasilewski) otrzymało zgodę na rozłożenie zaległości
w podatku rolnym na raty. Były to kwoty od 701 zł do
4.813 zł, łączna ich suma to 8.203,22 zł.

Wójt gminy Łyszkowice w 2007 roku umorzył podatki wyłącznie ofiarom pożarów, do których doszło na
terenie gminy. - Przyjęliśmy taką zasadę, że umarzamy
podatki wyłącznie pogorzelcom, którzy potrzebują pieniędzy na przeprowadzenie remontów lub odbudowy
domostw - powiedział nam wójt Włodzimierz Traut.
Łącznie umorzenia podatków dotyczyły czterech osób
i wyniosły w skali całej gminy 1.429 złotych.

Gmina Kocierzew Południowy
W tej gminie 12 osób prywatnych i dwie spółdzielnie
miały umorzone zobowiązania pieniężne. Spółdzielnie
występowały o umorzenia podatków od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Wójt umorzył
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zobowiązania w wysokości 15.065,50 zł, natomiast Spółdzielni Kółek Rolniczych - 19.651,40 zł.
Umorzenia zobowiązań pieniężnych osób fizycznych
opiewają na łączną kwotę 6.570,80 zł. Składają się na
nią umorzenia dla Stanisława Sejdaka - 2.949,80 zł oraz
Pawła Szymanika - 2.004 zł. Pozostałe umorzenia nie
przekroczyły kwoty 500 zł i w związku z tym nie są jawne.

Gmina Sanniki

45 podmiotów skorzystało z pomocy publicznej
w zakresie podatków w gminie Sanniki w ubiegłym
roku, przy czym większość z kwot nie przekraczała
500 zł. Decyzji w sprawie odroczeń lub rozłożeń zobowiązań wyższych od tej kwoty na raty było pięć,
a skorzystali z nich: Lidia Fortuńska, Marek Blusz,
Bożena Kłys, Kazimierz Wróblewski i Krzysztof
Skonieczny.
Umorzenia podatkowe zastosowano wobec następujących podatników: Ryszard Kaliński - 1.081
Gmina Nieborów
zł, Jan Tadeusiak - 543 zł, Jadwiga Kowalczyk - 638
Wójt gminy Nieborów umorzył podatek od nierucho- zł, Krzysztof Skonieczny - 3.209 zł, Mariusz Idzik
mości w wysokości 997,60 zł Małgorzacie Wasilew- - 937 zł.
skiej. Powodem umorzenia jest trudna sytuacja finansowa podatnika, podobnie jak przy wszystkich innych
Gmina Zduny
opisanych niżej przypadkach. Umorzenia podatku od
W
roku
2007
wójt
gminy, Zduny Jarosław Kwiatśrodków transportu były następujące: Krzysztof Pacler
- 950 zł, Bohdan Staszewski - 1.610 zł, Tadeusz Rajew- kowski przychylił się do dwóch wniosków dotyczących
ski - 4.682,70 zł. Odroczenie i rozłożenie spłat na raty umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych,
w przypadku podatku od środków transportu: Krzysz- choć nie w pełnej wysokości o jaką wnioskowano. SKR
w Zdunach otrzymał umorzenie za okres od marca do
tof Figat - 9.560 zł.
Umorzenia podatku od nieruchomości: Gmin- lipca, wynoszące 15.124 zł plus 366 zł odsetek. Spółna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nieboro- dzielnia występowała o umorzenie w kwocie wyższej
wie - kwota 52.500 zł. Spółdzielnia Kółek Rolniczych o ok. 3 tys zł.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Nieborowie - 12.900 zł. Wiesław Bednarek, Paweł
w Zdunach otrzymała umorzenie za okres od stycznia
Bednarek - 1.467 zł.
Odroczenie i rozłożenie na raty w przypadku podat- do maja w wysokości 32.360 zł, plus 798 zł odsetek.
ku od nieruchomości: Spółdzielnia Kółek Rolniczych W swoim wniosku o umorzenie spółdzielnia wystąpiła o 44.945 zł.
w Nieborowie - 12.900 zł.
Obie spółdzielnie motywowały wnioski tym, że
okres wiosenny jest dla nich okresem ciężkim. SKR
pisał, że w tym czasie ponosi duże nakłady na przygotowanie maszyn rolniczych do nowego sezonu, spłaca
kredyty. GS natomiast, że spada sprzedaż nawozów,
węgla, oprócz tego musi ponosić wydatki związane
z utrzymaniem swego mienia.
Obie spółdzielnie wystąpiły o umorzenia podatków
od nieruchomości także w tym roku, SKR otrzymał je
w wysokości 22.230 zł plus 535 zł odsetek, a GS 22.230
zł plus 1.010 zł odsetek.
Oprócz tego w 2007 roku wójt uznał 11 umorzeń od
osób fizycznych. Dotyczyło to spłat podatku rolnego,
w większości pierwszej raty, nie przekraczającej 500
złotych. Jedno umorzenie mieszkańca Wiskienicy Dolnej Andrzeja Ledziona dotyczyło całego podatku w wysokości 591 złotych.
(eb, mwk, wcz, tb, mak)

Jak odwołanie
to do sądu
Z

problemem dotyczącym wyliczenia
najkorzystniejszej emerytury zwrócił się
do redakcji NŁ jeden z mieszkańców Łowicza.
W myśl znowelizowanej ustawy emerytalnej,
jest możliwość ponownego jej przeliczenia,
w taki sposób, aby wybrać ze wszystkich lat
pracy najbardziej korzystnych 20 lat. Nasz
czytelnik wystąpił do łowickiego inspektoratu
ZUS z wnioskiem o wyliczenie wysokości
podstawy wymiaru emerytury z 20 lat
z całego okresu składkowego zatrudnienia,
sam wybrał lata 1979-1999. Jak się okazało
po wyliczeniach wskaźnik wyniósł 111,02%
i był niższy od tego wyliczonego z 10 lat
pracy (1990-1999) wybranych z ostatnich
20 lat przed przejściem na emeryturę. Dalej
czytelnik zastanawia się: czy można zmienić
w dziesięcioletniej, aktualnie obowiązującej
u mnie tabeli wskaźników, niekorzystny
rok 1990 (95,04%) na bardziej korzystny
rok 1979 (115,73%) - wskaźnik wysokości
podstawy wymiaru świadczenia wyniósłby
126,86%.
Pytaliśmy o to w ZUS, według opinii
specjalisty rok 1979 nie może być wzięty
pod uwagę, gdyż do wyliczania branych
jest 10 kolejnych lat, nie mogą to być
lata wybiórczo wyłonione. Wybrać
można, owszem, 20 lat spośród wszystkich
przepracowanych, ale czytelnik zwrócił
się o wyliczenie wskaźnika z konkretnych
20 lat, podając okres 1979-1999 i tutaj
wskaźnik okazał się niższy. Na tej podstawie
inspektorat ZUS w Łowiczu wydał decyzję.
Pouczył jednocześnie o możliwości odwołania
się od niej do sądu.
Czytelnik jednak z tej możliwości nie
skorzystał - Nie piszę do sądu, lecz do
„Nowego Łowiczanina” (...) Myślę, że
znajdzie się w redakcji jakaś bratnia dusza,
która przyjrzy się sprawie i oceni jak to
rzeczywiście w tym wypadku jest.
Jednak to sąd jest tu właściwym i najbardziej
kompetentnym organem do zbadania sprawy
i do niego czytelnik - także naszym zdaniem
- powinien się zgłosić, w celu dogłębnego
zbadania sprawy, media nie są zaś od
rozstrzygania takich spraw.
(eb)
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Interesująca przechadzka po Łowiczu
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w wycieczce po
Łowiczu w minioną sobotę
27 września. Zainteresowanie
poznaniem swojego miasta
wykazała zarówno młodzież,
jak i starsi łowiczanie, będący już na emeryturze.

przy ul. Kurkowej, zarysie dawnego
ratusza na Nowym Rynku, poklasztornym budynku ZSP nr 1, Galerii
Browarna. Tradycyjnie już uczestnicy mieli okazję podziwiać panoramę
miasta z wieży katedry.
Przechadzka zakończyła się zapowiadaną niespodzianką, którą
okazał się poczęstunek w restauracji
„Polonia”. Na zmęczonych długim
spacerem turystów czekała kawa
i herbata, pączki, ciasto oraz czekolada dla dzieci. - Przewodnik mówił
tak zajmująco, że jako członkowie
Klubu Seniora zamierzamy zaprosić go do poprowadzenia kolejnej
wycieczki - mówi przewodnicząca
klubu Anna Bieguszewska.
(eb)

Śladami zabytków poprowadził
grupę przewodnik Zdzisław Kryściak, który zainteresował swoją
opowieścią zarówno młodych, jak
i starszych. Szczególnie zajmująco
mówił o Zawiszy Czarnym, prezydencie Stefanie Starzyńskim, a także
o baszcie generała Klickiego.
Organizatorem przechadzki był
Zarząd Osiedla Starzyńskiego. Wiodła ona od kościoła świętego Ducha,
przez Nowy Rynek, Zduńską, Po- Przewodnik Zdzisław Kryściak
drzeczną na Stary Rynek. Po drodze poprowadził grupę spod sklezatrzymano się m.in. przy więzieniu pu PSS „Pod Dębem”.

Projekt DKF ciągle otwarty
- ale godziny projekcji kolidują z zajęciami
Choć chętnych do
uczestniczenia w
programie edukacyjnym
„X Muza - instrukcja
obsługi, czyli
wprowadzenie do
historii filmu” łowickiego
Dyskusyjnego Klubu
Filmowego jest wielu,
to prawdopodobnie
nie wszyscy
uczniowie łowickich
szkół średnich, do
których program jest
adresowany, z niego
skorzystają.

Z

ajęcia mają odbywać się w trakcie godzin lekcyjnych, a to nie
każdemu odpowiada. Chodzi tu
przede wszystkim o uczniów szkół
zawodowych, którzy mają często
przedmioty zawodowe raz w tygodniu i strata takich zajęć, choć tyl-

ko raz w miesiącu, jest jednak dla
nich istotna. - Mamy wtedy programowanie, a to jest dla nas bardzo
ważny przedmiot - mówi uczeń III
klasy Technikum Informatycznego Marcin Rynkiewicz. - Poza tym
nie jest to jedna godzina lekcyjna,
tylko trzy, stąd przerabianego materiału jest znacznie więcej - wyjaśnia uczennica tej samej klasy Sylwia Kondrat.
- Rozumiem tych uczniów, ale
kiedy proponowaliśmy by zajęcia odbywały się po lekcjach, wiele osób mówiło, że już chodzi w
tym czasie na inne, dodatkowe zajęcia i przedpołudniowe godziny
bardziej im odpowiadają - mówi
członek DKF Jacek Wiśniewski. Poza tym część uczniów dojeżdża
i nie mieliby możliwości powrotu do
domu, gdyby program DKF odbywał się później.
Na razie tylko uczniowie I LO
w Łowiczu, ok. 80 osób z klas
o profilu humanistycznym, zadeklarowało chęć udziału w programie

edukacyjnym Dyskusyjnego Klubu Filmowego, dotyczącego historii
filmu. Możliwe jednak, że niedługo
dołączą do nich także uczniowie
ZSP nr 4. - Zależy nam bardzo, by
nasi uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań i poszerzania zdobytej już wiedzy - mówi
wicedyrektor łowickiego „Ekonomika” Ewa Bury. - Dlatego chcę,
żeby jak najwięcej uczniów skorzystało z oferty łowickiego DKF. Zależy mi, by przyciągnąć uczniów do
kina, zachęcić ich do oglądania filmów trudniejszych, dających więcej
do zastanowienia.
Dlatego nauczycielka ZSP nr 4
Anna Jatczak ma zająć się zorganizowaniem grupy uczniów, którzy
będą chcieli wziąć udział w programie. - Nie mogła być na spotkaniu organizacyjnym 19 września,
ale jest w stałym kontakcie z pracownikami łowickiego DKF - wyjaśnia Bury. - Sprawa programu
DKF jest ciągle otwarta - mówi Wiśniewski. - Podejrzewam, że dopie-

ro na pierwszym spotkaniu, 20 października, wykrystalizuje się grupa
uczniów chętnych do wzięcia udziału w programie.
Zresztą już teraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu Jan Sałajczyk deklaruje, że jeszcze raz przyjrzy się ofercie ŁOK. Natomiast dyrektor pijarskiego LO Przemysław Jabłoński
podkreśla, że musi najpierw zwrócić uwagę na to, jakie filmy w ramach projektu będą pokazywane,
bo kryteria tego, co wartościowe,
a co nie, mogą być różne. No i
nie ukrywa, że nie odpowiada mu
w programie termin zajęć, bo mają
się one odbywać kosztem obowiązkowych lekcji.
Z kolei Ewa Bury uważa, że program edukacyjny w trakcie godzin
lekcyjnych na pewno jest utrudnieniem dla szkoły, bo trzeba znaleźć
zastępstwo dla nauczyciela, który uda się z uczniami do kina, ale
podkreśla, że zawsze trzeba ponieść
jakieś koszty, a tu interes uczniów

jest ważniejszy od trudności organizacyjnych.
Przypomnijmy, że program
edukacyjny dotyczący historii filmu, o którym pisaliśmy w jednym
z ostatnich numerów NŁ, jest skierowany dla uczniów wszystkich
łowickich szkół i ma ruszyć od
20 października. Zajęcia prowadzić będzie Grzegorz Pieńkowski, znany krytyk filmowy, który
obecnie pracuje jako wykładowca w Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie. Uczniowie spotykać
się będą w sali kinowej ŁOK raz
w miesiącu. Łącznie planowanych
jest dziewięć spotkań. W ich trakcie młodzież zobaczy filmy nieme,
komedie z Charlie Chaplinem czy
filmy kina ideologicznego III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego,
musical, kino gansterskie, filmy
francuskiej „Nowej Fali”, przedstawicieli kina czeskiego czy filmy Andrzeja Munka jako reprezentanta Szkoły Polskiej.
(jr)

Closterkeller
w łowickiej Pracowni

Z

espół Closterkeller zagra
w Pracowni Sztuki Żywej
w Łowiczu w sobotę 11
października o godz. 21.00.
Do klubu będzie można już
wejść od godz. 19.00. Cena
biletu wynosi 20 zł, a w dniu
koncertu 25 zł. Bilety można
zamówić drogą inetrnetową,
wysyłając rezerwację na
adres mailowy: koncerty@
pracowniasztukizywej.org.pl
Closterkeller, który w tym
roku obchodzi jubileusz
20-lecia istnienia, wystąpi
w Łowiczu w ramach
ogólnopolskiej trasy
koncertowej Abracadabra
Gothic Tour 2008.
Grupa Closterkeller cieszyła
się największą popularnością
w latach 90. Liderką
zespołu jest Anja Orthodox
posiadająca charakterystyczny
głos i manierę wokalną.
Teksty piosenek grupy,
autorstwa Anji, to mroczna
i pełna metafor poezja,
która jest jedną z z bardziej
charakterystycznych cech
polskiego zespołu. Obecny
skład grupy to Anja Orthodox
(wokal, teksty, klawisze),
Michał Rollinger (instrumenty
klawiszowe), Krzysztof
Najman (gitara basowa),
Mariusz Kumala (gitara)
oraz Janusz Jastrzębowski
(perkusja).
W ciągu 20 lat istnienia grupa
przechodziła różne muzyczne
stylizacje. Kiedy rozpoczynali w
1988 roku, grali ciężką muzykę,
która była inspirowana brytyjską
nową falą. Sami członkowie
zespołu mówią
o sobie, że przeszli „ewolucję
od chorych, zimnofalowych
brzmień, poprzez flirt z ciężkim
metalem do psychodelicznego,
nieco zakręconego pop-rocka
z elementami gotyku”.

(jr)
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Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Każdy uszkodzony, skorodowany również ciężarowe, tel. kom.
0793-306-310.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Kupię Busa, tel. kom. 0607-343-338.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
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.
OPEL Astra, 1998-2000 rok, tel. kom.
0798-510-737.
Aktualnie kupię osobowe 1997 - 2004 rok całe,
zarejestrowane, tel. kom. 0790-250-804.
Skup aut, tel. kom. 0513-019-003.
Punto lub Corsa 5-drzwiowa, tel. kom.
0695-502-628.
VW Polo, 5-drzwiowy, tel. kom.
0694-216-417.
Absolutnie kupię każde osobowe,
również powypadkowe, tel. kom.
0503-366-861.
Kupię każdy samochód, tel. kom.
0605-948-751.
Kupię uszkodzone, do naprawy, po wypadku,
tel. kom. 0500-285-608.
Absolutnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. (0-46)/831-02-44,
0604-706-309.
Skuter Lambretta z lat 60., stan obojętny, tel.
kom. 0605-827-959.
VW Polo 5 drzwi, tel. kom. 0692-829-882.
Zafira, 2000-2002 rok, tel. kom.
0695-883-441.
Aktualnie kupię każdy samochód osobowy, tel. kom. 0510-177-138.
Astra, 2001-2003 rok, zarejestrowany, tel.
kom. 0695-509-226.
Auta powypadkowe skupujemy, tel.
kom. 0605-100-574.
F I AT P u n t o , 5 d r z w i , t e l . k o m .
0695-502-628.
Każdy samochód, tel. kom. 0510-676-328.
Kupię absolutnie każde auto także powypadkowe, tel. kom. 0516-727-003.
OPEL Corsa 5 drzwi, tel. kom.
0606-436-231.
Powypadkowe kupię, tel. kom.
0669-557-167.

OPEL Corsa 1.4 1997 rok, 5-drzwiowy,
garażowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0511-140-585.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
FORD Ka 1997 rok, śliwka, tel. kom.
0661-721-414.
Master 2002 r. 2,5 DCI 115 kM, I właściciel,
tel. kom. 0602-664-479.
OPEL Astra 1.6 +gaz 1997 rok, biały, klimatyzacja, tel. kom. 0508-186-307.
OPEL Vectra B 1.6V benzyna + gaz 1996 rok,
wrzosowy, hak, tel. kom. 0664-265-309.
OPEL Astra II combi 1998 rok, 9800 zł, biały,
1.6 benzyna, tel. kom. 0668-083-354.
OPEL Vectra 1.8 1998 rok, bordo metalik,
benzyna, tel. (046) 838-78-96, tel. kom.
0602-882-994.
FORD Escort 1.6 KAT. 1997 rok, 4900 zł, tel.
kom. 0606-633-490.
HYUNDAI Coupe 1.6 2001 rok, niebieski
metalik, tel. kom. 0607-096-737.
VW Golf 1.9 D 1995 rok, tel. kom.
0503-436-493.
Punto 1996 rok, zielony metalik, z gazem, tel.
kom. 0661-800-516.

2.10.2008 r.

Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam, tel. (042) 678-20-61, tel. kom.
0600-366-433.
RENAULT Megane 2002, granatowy, diesel,
kupiony w kraju,bogate wyposażenie, stan
bdb, tanio, tel. kom. 0609-837-150.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, tel.
kom. 0693-538-189.
Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.
MAZDA 323F 1.8 1995 rok, tel. kom.
0693-538-189.
Wózek widłowy 1999 r. udźwig 2,5 t, tel. kom.
0517-725-359.
VW Transporter T4 listopad 1999 rok, 2,5 TDI,
długi, zadbany, tel. (046) 874-26-05, tel. kom.
0517-725-359.
LUBLIN III blaszak 3,5 t 1999 rok
tel. (046) 838-49-57 po 20..
TOYOTA Avensis D4 diesel 2000 rok, tel.
kom. 0607-144-264.
CITROEN ZX 1.9 D 1996 rok, 218 tys. km,
5.700 zł, tel. kom. 0723-185-141.
FIAT Uno 2000 rok, tel. kom. 0692-799-842.
Suzuki Maruti 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
RENAULT Trafic 1995 rok, max, tel. kom.
0509-610-252.
FIAT CC 700 1997 rok, tel. kom.
0509-610-252.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
SEAT Toledo 1.8 1996 rok, benzyna, gaz,
centralny zamek, ABS, alufelgii, 2 komplety
kół, tel. kom. 0604-456-309.
RENAULT Twingo 1.2 gaz 1995 rok, tel. kom.
0607-385-871.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1996 rok,
bogate wyposażenie (klimatyzacja), tel. kom.
0602-447-683.
FORD Mondeo combi 1997 rok,
full opcja bez skóry, tel. kom.
0693-824-670.
TOYOTA Land Cruiser 2008 rok, Toyota
Camry, 2008 rok, Skoda Octavia, 2002 rok,
tel. kom. 0603-709-330.
OPEL Vectra B 1.6 1996 rok, tel. kom.
0792-121-034.
MERCEDES 190D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
Golf III 1.6 102 KM 1995 rok, el. szyby, lusterka, klima, tel. kom. 0607-910-518.
Golf III 1.9TDI 1995 rok, tel. kom.
0660-686-837.
POLONEZ Caro Plus 1999 rok, gaz,
stan bdb, tel. kom. 0600-301-478.
FIAT SEICENTO Young 0,9 benzyna + gaz 1999 rok, 83000 km, tel. kom.
0668-502-953.
OPEL Vectra 1,6 16V benzyna + gaz 1996 rok,
9400 zł, ABS, centralny zamek, immobilizer,
wspomaganie kierownicy, alarm, radio CD,
alufelgi, 2x poduszka powietrzna,, tel. kom.
0667-115-445.
MERCEDES 124 2,5D 1993 rok, automat,
bogate wyposażenie,11700 zł, tel. kom.
0605-140-479.
HONDA Civic 1.4 2000 rok, srebrny metalik,
moc 90KM, liczba drzwi 2/3, ABS, klima
sprawna, 2 poduszki powietrzne, radio, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka,
0606-719-117, PILNE !!!.
VW T-4 1.9 TD 1996 rok, biały, tel. kom.
0607-889-775.
T-25 1988 rok, nowe opony, 10500 zł, stan
dobry, tel. kom. 0667-368-683.
OPEL Kadett 1991 rok, tel. kom.
0692-648-948.
OPEL Vectra 1.7 D, tel. kom. 0608-339-104.
P O L O N E Z C a rg o 1 . 6 G L I 1 9 9 7
rok, gaz, tel. (046) 838-30-46, tel. kom.
0517-724-977.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2003 rok,
srebrny, ABS, poduszki powietrzne, tel. kom.
0505-334-013.
LUBLIN II 1997 rok, izoterma, tel. kom.
0694-657-347.
CC 700 1993 rok, tel. kom. 0504-011-136.
FIAT CC 700 1997 rok, tel. kom.
0507-325-984.
FORD Escort 1.6 Zetek 1998 rok, combi, tel.
kom. 0793-043-543.
FIAT Uno 1,0 1994 r., czerwony, 5-drzwiowy,
1.500 zł, przegląd wrzesień 2009 r., tel. kom.
0502-607-846 po 16.00.

RENAULT Scenic 19 DCI 2002 rok,
bogate wyposażenie, tel. kom.
0880-445-598.
VW Golf III 1.8 1992 rok, 4200 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0696-081-970.
FIAT Uno 1.4 1997 rok, 2000 zł, 3-drzwiowy,
sprawny, tel. kom. 0889-432-801.
VW Polo 1.6 1995/95 rok, tel. kom.
0504-019-557.
AUDI A4 1.9D 2003 rok, srebrny metalik,
130kM. 5-drzwiowy, alufelgi, wspomaganie,
42000 zł, tel. kom. 0608-059-817.
BMW 7 2004 rok, czarny metalik, 5- drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0608-059-817.
OPEL Signum 1.9 150 kM 2004 rok,
niebieski metalik, pełna opcja, tel. kom.
0602-159-095.
FIAT 126p 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0880-009-490.
Lanos 1999 rok, gaz, tel. kom. 0500-104-432.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 2000 rok, tel.
kom. 0693-025-899.
VW Golf TDI 1998 rok, czerwony, szyberdach,
centralny zamek, ABS, 4 poduszki powietrzne,
2 lata w kraju, tel. kom. 0504-350-641.
RENAULT Megan 2000 rok, 60000 km,
stan idealny, tel. kom. 0512-309-270
0692-697-417.
Sprzedam Autobus marki Jelcz 080 (autosklep) i 2 koła 20x850, dzwonić po 15, tel.
kom. 0781-779-658.
CINQUECENTO 700 1992 rok, tanio, tel.
kom. 0601-303-279.
FIAT Seicento 1.1 2005 rok, tel. kom.
0511-899-595.
AUDI A4 1.6 1995 rok, 12000 zł, zarejestrowany, tel. kom. 0665-543-628.
POLONEZ Caro Plus 1.6 1998 rok, wspomaganie, centralny zamek, radio, zadbany, cena
do negocjacji, tel. kom. 0509-853-392.
Golf II gaz 1991 rok, tel. kom.
0783-238-364.
VW Golf I 1.6 D 1981 rok, tel. kom.
0880-039-328.
CC 700, 2.700 zł, tel. kom. 0697-952-097,
0693-107-372.
FIAT 126 p 1996 rok, dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
tel. (046) 837-65-63.
POLONEZ Truck Roy 1999 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0697-778-557.
Golf III 1.8 + gaz 1992 rok, 7000 zł, tel. kom.
0791-935-012.
SKODA Fabia combi 1.4 2003 rok, stan bdb,
tel. kom. 0606-428-162.
CITROEN Xantia 1.8 1994 rok, pełna elektryka, szyberdach, stan bdb, zadbany, sprzedam
niedrogo, tel. kom. 0691-715-506.
BMW 316 compakt 1994 rok, tel. kom.
0660-407-179.
VW Polo 1.0 1994 rok, granatowy metalik, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0693-036-566.
POLONEZ 1.4 1989 rok, 114600 km, niebieski, hak holowniczy, garażowany, sprawny,
tel. (046) 837-64-17.
TOYOTA Hiace 2.4l diesel 1993 rok, hak, do
naprawy lub na części, tel. kom. 0692-458-355
po 16.00.
DAEWOO Lanos sedan 1.5 16V 1999 rok,
7800 zł, srebrny metalik, benzyna + gaz, tel.
kom. 0606-899-489.
FIAT Seicento 900 2000 rok, 6700 zł, niebieski, salon, tel. kom. 0606-899-489.
VW Passat 1.6 1998 rok, srebrny metalik, benzyna, tel. kom. 0605-539-232.
Lublin 1998 rok, osobowo-towarowy, stan
bdb, tel. kom. 0603-103-174.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, grafit, elektryczne
szyby, szyberdach, tel. kom. 0661-675-470,
0693-036-518.

OPEL Movano 2.8 DTI 2001 rok, 6-osobowy,
tel. (046) 839-63-26.
Seicento 2003 rok, gaz, niedrogo, tel. kom.
0792-261-009.
CC 700, na części, tel. kom. 0600-445-127.
Golf III na części, tel. kom. 0502-312-363.
ŁADA Samara, na części, tel. kom.
0600-445-127.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 1997 rok, zarejestrowany, 12800 zł, tel. kom. 0607-055-738.
FIAT Uno 1.4 1996 rok, benzyna + gaz, uszkodzony przód, tel. kom. 0888-665-255.
Matiz 2000 rok, tel. kom. 0509-231-822.
MERCEDES Sprinter 208D 1996 rok,
200.000 km, tel. kom. 0785-530-814.
FIAT Cinquecento 704 1996 rok, tel. kom.
0604-112-568.
RENAULT Clio 1.2 16V 2001 rok, tel. kom.
0516-363-787.
MITSUBISHI Carisma 1,8 benzyna 1997 rok,
10900 zł, bogate wyposażenie, po opłatach,
stan bdb, tel. kom. 0513-876-844.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 16000 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Tigra 1.4 1997 rok, użytkowany
przez kobietę, ABS, klimatyzacja, tel. kom.
0501-328-401.
Seicento 900 2000 rok, tel. kom.
0602-426-779.
OPEL Vectra 2.0 diesel 2000 rok, 15600 zł,
150.000 km, biały, tel. kom. 0602-424-246.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 11000 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiowe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.
KIA Carens 1.6 cm3 2005/2006 rok, pełne
wyposażenie, kupiony w salonie, I właściciel,
gwarancja do lutego 2009, faktura Vat, tel.
kom. 0608-421-005.
FORD Mondeo combi 2.0 TDCI 2004 rok,
zielony metalik, serwisowany, tel. kom.
0502-226-340.
FORD Mondeo 1.8 1992 rok, tel. kom.
0507-164-215.
OPEL Astra 1.4 1997 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0511-717-568.
SEAT Toledo 1.6 1995 rok, tel. kom.
0507-792-106.
AUDI A6 2.5 TDI 1998 rok, full opcja, tel.
kom. 0507-792-106.
FORD Escort 1.6 gaz 1993 rok
tel. (042) 719-29-77, tel. kom.
0507-216-592.
ŻUK blaszak z gazem, tel. (046) 838-61-34
dzwonić po 19.00-tej.
VW Passat 1.8 Turbo 150 kM 1998 rok, I
właściciel, kupiony w Polsce, klimatronic,
garażowany, stan bdb, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0601-694-171.
FIAT Punto 1994 rok, bordo metalik, 3-drzwiowy, szyberdach, skrzynia 6-biegowa, tel. kom.
0667-113-929.
KIA Picanto LPG 2005 rok, czerwony, stan
dobry, tel. kom. 0791-408-165.
PEUGEOT 206 1.1 2001 rok, I właściciel,
salonowy, tel. kom. 0609-425-496.
TRANSIT 2.5 TDI, długi, tel. kom.
0501-615-395.
OPEL Astra combi 1.6 1996 rok, granat metalik, benzyna, gaz, tel. (046) 861-17-32.
SUZUKI Maruti 800 1992 rok
tel. (046) 837-47-13.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, tel. kom.
0663-806-414.
FORD Transit 2.5 diesel 1994 rok, 9-osobowy,
tel. kom. 0602-669-554.
AUDI 80 1.6 TD, ocynk., 2 komplety
alufelg, atrakcyjny, trwały, 5 l/100 km,
7500 zł, tel. (046) 838-35-38, tel. kom.
0502-403-938.

PEUGEOT 607 3.0 V6 2001 rok, czarny metalik, pełna opcja, najbogatsza wersja, salonowy,
tel. kom. 0609-135-425.
Golf II 1.3 1990 rok, 171000 km, stan dobry,
tel. kom. 0511-081-300.
OPEL Zafira 2.0 diesel 2003 rok, bezwypadkowy, 28800 zł, bogate wyposażenie, tel. kom.
0509-104-658.
FIAT Palio Weekend 1.2 2000 rok, benzyna,
gaz, 9000 zł + opony zimowe, tel. kom.
0509-104-658.
VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, tel. kom.
0503-430-750.
LUBLIN 3, tel. kom. 0666-287-727.
ŻUK 1985 rok, gaz, stan bdb,
tel. (046) 837-36-89 po 20.00-tej, tel. kom.
0507-785-230.
Tico 1998 rok, tel. kom. 0787-233-812.
OPEL Astra 1992 rok, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0668-804-209.
SEAT Cordoba 1.4 2000 rok, stan
bdb, tel. (046) 838-92-91, tel. kom.
0663-558-476.
NISSAN Primera 1.6 16V benzyna gaz 1992
rok, pełna elektryka, szyberdach, tel. kom.
0604-257-648.
VW Golf I 1.6 D 1981 rok, tel. kom.
0880-039-328.
RENAULT Twingo 1.2 1993 rok, zielony,
tydzień w kraju, tel. kom. 0600-100-519.
CITROEN Berlingo 1.9 2000 rok, faktura
VAT, tel. kom. 0608-049-180.
SEAT Cordoba 1.9 TD 1994 rok, biały, tuning,
tel. kom. 0660-314-593.
AUDI A4 1,9 TDI 2003 rok, tanio, tel. kom.
0501-271-296.
PASSAT 1,9 TDI 2004 rok, tanio, tel. kom.
0501-271-296.
SEAT Alhambra 1,9 TDI 2001 rok, tel. kom.
0501-271-296.
CITROEN Berlingo 1,9 D 2003 rok, tanio, tel.
kom. 0503-044-930.
PASSAT 1,9 TDI 2002 rok, tel. kom.
0503-044-930.
RENAULT Laguna 1,8 + gaz 1994 rok, tel.
kom. 0697-111-242.
OPEL ASTRA II combi 1.7 TDI isuzu, tel.
kom. 0501-388-964.
RENAULT Twingo 1.2 1993 rok, tel. kom.
0516-492-220.
BMW E36 2,5 TD 1994 r. bordowy metalik,
cena do uzgodnienia, Seat Ibiza 1991 r. 1,2
benzyna czarny metalik, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0602-714-833 po 12.00.
Fiat 126p 1995 r., tel. kom. 0696-914-733.
FIAT Uno 1,4 1994 rok, tel. kom.
0695-816-009.
POLONEZ 1996 rok, tel. kom.
0608-637-060.
BMW 330 diesel M-pakiet 2003 rok, 45900
zł, 120000 km, salon, I właściciel, książka
serwisowa, tel. kom. 0600-952-957.
Volkswagen Golf 1,6 1987 r. w całości lub na
części, tel. kom. 0514-473-899.
Silnik wraz ze skrzynią biegów VW Golf 1.6
stan bdb, tel. kom. 0509-707-072.
MERCEDES Vito 2,2 112 CDI, 2001 r. pełne
wyposażenie, klimatyzacja, kupiony w Polsce
w salonie, stan bdb, tel. kom. 0605-102-424.
FORD Escort 1.3 1998 rok, czerwony, stan
dobry, tel. kom. 0695-893-426.
FORD Ka 1.3 1996 rok, 6800 zł, 180.000 km,
wspomaganie, elektryka, centralny zamek, tel.
kom. 0783-020-996.
FORD Fiesta 2002 rok, srebrny, nowy
model, salonowy, tel. kom. 0791-125-486
po 17.00-tej.
NISSAN Almera Tino diesel 2001 rok, 22000
zł, zarejestrowany, tel. kom. 0508-200-213.
WV Passat 1,9 TDI 2000 rok, tel. kom.
0721-347-741.
Maluch Elegant 1997 rok, tel. kom.
0721-152-385.
KIA Picanto gaz 2005 rok, I właściciel, tel.
kom. 0500-102-829.
HONDA Civic 1.4 16V gaz 2000 rok,
5-drzwiowy, bogato wyposażony, tel. kom.
0608-338-302.
OPEL Astra II combi 1.6 + gaz 1998 rok, tel.
kom. 0697-057-132.
SKODA Favorit 1350 cm3 1995 rok, 3500 zł,
105.000 km, biały, stan bdb, garażowana, I
właściciel, tel. (046) 837-69-63.
ROVER 1.4 1997 rok, po średnim remoncie,
2-drzwiowy, gaz, tel. (046) 837-92-90.
RENAULT 19 Chamade 1991 rok, 1600 zł,
tel. kom. 0602-373-849.
CC 900 1994 rok, tel. kom. 0604-844-505.

FORD Mondeo 2000 rok, 2 l benzyna,
pełne wyposażenie ze skórą, tel. kom.
0693-141-019.
VW Golf III 1.6 1995 rok, benzyna,
5-drzwiowy, radio CD, szyberdach, tel. kom.
0600-335-907.
CITROEN Berlingo Multispace gaz
2003 rok, pełna opcja bez skóry, tel. kom.
0501-542-515.
POLONEZ Atu Plus, na części, tel. kom.
0600-326-597.
FORD Fiesta 1989 rok, tel. kom.
0607-147-913.
OPEL Vectra 1999 rok, anglik, w całości lub
na części, posiadam 2 szt. z tego roku, tel. kom.
0605-383-820.
VW Golf II 1.6 D, 1500 zł, tel. kom.
0693-566-187.
STAR 1142, tel. kom. 0693-555-430.
MERCEDES Sprinter 312 1995 rok, podwyższony, przedłużony, stan bdb, tel. kom.
0888-895-150.
SUZUKI Vitara 1997 rok, z małą usterką, tel.
kom. 0693-711-208.
Sprzedaż przyczep samochodowych. www.
phuwinar.pl, tel. kom. 0696-287-385,
0608-171-821.
AUDI A4 2.5 TDI 1999 rok, full opcja,
sedan, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
0668-445-178.
NISSAN Micra 1.0 16V, 1999/2000 rok,
gaz, 5-drzwiowy, salon, zadbany, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Zafira 1.8 16V 1999/2000 rok, 18800 zł,
full opcja, salon, tel. kom. 0668-445-178.
RENAULT Megane Classic 1.6 16V
2001 rok, 14200 zł, I właściciel, tel. kom.
0606-395-256.
FIAT Siena 1.2 1999 rok, 6700 zł, bordo, I
właściciel, zadbany, tel. kom. 0606-395-256.
VW Passat combi 1.8 1993 rok, czerwony, benzyna + gaz, Mysłaków, tel. kom.
0666-093-759.
VW Polo 1.4 1996 rok, 150 tys. km, zielony-metalik, gaz, wspomaganie kierownicy,
klimatyzacja, tel. kom. 0697-049-579.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6700 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
Tico 1998 rok, 3800 zł, fioletowy, stan dobry,
tel. kom. 0608-109-634.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, tel. kom.
0882-410-531.
HYUNDAI H100 1995 rok, 6200 zł, blaszak,
dostawczy, tel. kom. 0882-410-531.
OPEL Corsa B 1.5 TD 1998 rok, tel. kom.
0601-977-893.
OPEL Corsa A, na części, tel. kom.
0601-977-893.
Golf IV 1.6, tel. kom. 0607-418-736.
FIAT Brava 1.2 XII 1999 rok, granat metalik,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, 8900 zł, tel. kom.
0600-956-147.
FIAT Punto II 1.2 + gaz, czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, 9700 zł, tel. kom.
0600-956-147.
RENAULT Megane 1.4 16V 2000 rok, bordo
metalik, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy + koła zimowe, 12700 zł, tel. kom.
0600-956-147.
AUDI 80 1.6, gaz, benzyna, tel. kom.
0662-062-579.
Golf III 1.9 D, tel. kom. 0505-651-180.
VW LT28 1991 rok, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0668-241-849.
DAEWOO Nubira combi 1.6 16V gaz
1998 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
0604-391-711.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-391-711.
FORD Mondeo 1.8 TDI, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie, tel. kom.
0604-391-711.
VW Passat combi 1.9 TDI 150 kM 2000 rok,
tel. kom. 0608-335-377.
FIAT Punto I 1.1 1999 rok, niebieski metalik,
centralny zamek, elektryczne szyby, 5-drzwiowy, stan bdb, 7900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0500-098-817.
FIAT Punto I 1.1 1998 rok, zielony, instalacja
gazowa, alarm, 5-drzwiowy, stan bdb, 7800 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 0514-962-094.
OPEL Astra sedan 1.4 1998 rok, instalacja
gazowa, stan bdb, 8900 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0608-220-937.
Cinquecento 1997 rok, czerwony, tel. kom.
0889-194-504.
DAEWOO Tico 1997 rok, fioletowy, stan bdb,
tel. kom. 0507-957-679.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;

 sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;
 sklep P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep
P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie borowym 139a
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Cinquecento 700 1994 rok, srebrny, pilnie,
tanio, tel. kom. 0510-740-700.
CC 700 1994 rok, zielony metalik, tel. kom.
0693-138-503, 0607-138-503.
VW Transporter T-4 1.9 D 1993 rok, 6-cio
osobowy, tanio, tel. kom. 0608-845-436.
VW Golf III 1.4 benzyna + gaz 1992 r, 5800
zł, czerwony, 3-drzwiowy, ABS, tel. kom.
0791-776-086.
Seicento 1.1 2000 rok, tel. kom.
0502-782-465.
VW Golf 1989 rok tel. (046) 838-64-43, tel.
kom. 0693-370-436.
NISSAN Almera 2001 rok, czarny, tel. kom.
0603-313-178.
Felicja 1997 rok, tel. kom. 0692-305-897.
Astra 1.4 1997 rok, gaz, tel. kom.
0501-229-938.
Vectra 2000 rok, gaz, tel. kom.
0602-215-421.
Golf III 1.8 1996 rok, fioletowy, gaz, klimatyzacja, alufelgi, 3-drzwiowy, garażowany, 8500
zł, tel. kom. 0509-637-752.
OPEL Vectra 1.6 16v 1996 rok, zielony metalik, benzyna, tel. kom. 0609-788-397.
OPEL Vectra, srebrny metalik, 1.8 gaz
sekwencja, 1996 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0606-737-750.
SEAT Ibiza 1,9 SDI 2001r, srebrny, elektryczne szyby, klimatyzacja, ABS, centralny zamek,
0691-944-768, tel. kom. 0609-454-680.
OPEL Vectra 1.9 diesel 1989/90 rok, tel.
kom. 0510-053-801.
FORD Transit 2.5 D 1995 rok, tel. kom.
0605-161-504.
Przyczepka samochodowa zarejestrowana, pług 4-skibowy grudziądzki, tel. kom.
0602-781-330.
VW Sharon 1.9 TDI 1997 rok, bordo metalik,
I właściciel, 21700 zł, możliwość rat, zamiany.,
tel. kom. 0694-216-417.
FIAT Multipla 1.6 benzyna 2003 rok, tel. kom.
0509-343-043.
NISSAN Almera 1.8 benzyna gaz 2000 rok,
tel. kom. 0509-343-043.
Sprzedam naczepę firankę, 1996 rok,
33 palety, nowe opony i hamulce, tel.
kom. 0608-533-431.
CITROEN Berllingo 1.9D 1999 rok, tel. kom.
0602-716-963.
VW Polo 1.9 SDI 1998 rok, ekonomiczny silnik, stan bdb, granat metalik, mały
przebieg, zarejestrowany w kraju, tel. kom.
0606-330-976.
MERCEDES klasy A 1.6 1998 rok, 15800zł,
full opcja, skórzana tapicerka, srebrny metalik,
tel. kom. 0791-440-008.
FIAT Punto 1.2 2002 rok, 12600 zł, 5-drzwiowy, II właściciel, idealny, 37000 km, książka
gwarancyjna, tel. kom. 0791-440-008.
FORD Fiesta 1.3 1993 rok, 3-dzrwiowy,
szyberdach, tel. kom. 0664-673-569,
0784-922-617.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 7400 zł, pierwsza rejestracja 1998 rok, granat, salonowy,
5-drzwiowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0606-379-327, 0602-131-936.
SKODA Octavia 1.6 + gaz 1999 rok, 14800
zł, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Calibra 2.0 gaz 1993 rok, 5800 zł,
szyberdach, alufelgi, poduszka, wspomaganie, klimatyzacja, zielony metalik, tel. kom.
0606-379-327, 0602-131-936.
FIAT Punto II 1.2 2002 rok, 10900zł, 66000
km, 3-drzwiowy, biały, centralny zamek,
el. szyby, idealny, tel. kom. 0501-032-036,
Sochaczew.
OPEL Corsa 1.0 2003 rok, 5-drzwiowy, I
właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
FIAT Doblo diesel 2002 rok, tel. kom.
0602-716-963.
VW Transporter 1.9D 1997 rok, tel. kom.
0509-772-209.
VOLVO S60 2.5 benzyna 1999 rok, tel. kom.
0509-772-209.
CC 1997 rok, stan techniczny bdb, lakier oryginalny, I właściciel, tel. kom. 0516-323-980.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, 5-drzwiowy, niebieski
metalik, tel. kom. 0516-323-980.
AUDI B4 1.9 TD 1992 rok
tel. (046) 837-47-35.
OPEL Tigra 1.4 16V 1994/95 rok, 8200zł, stan
idealny, czerwony, tel. kom. 0694-288-096.
VW Polo 1.0 gaz, 7900 zł, czerwony, 3-drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0694-288-096.
Matiz 1999 rok, tel. kom. 0603-592-345.
SKODA Fabia 1.4 2000 rok, 15400 zł, absolutnie bezwypadkowy, serwisowany, garażowany, stan bdb, tel. kom. 0509-061-804.
RENAULT Clio 1.5 DCI 2003 rok, 14900
zł, stan bdb, granatowy, bezwypadkowy,
5-drzwiowy, tel. kom. 0507-105-983.
TOYOTA Carina 1.6 16V 1995/96 rok,
stan techn, bdb, zielony metalik, tel. kom.
0694-288-096.
FIAT Uno benzyna gaz 1999 rok, stan bdb, tel.
kom. 0886-218-982.
Tico 1998 rok, zielony metalik, tel. kom.
0787-233-812.
SEAT Cordoba 1.6 1998, wspomaganie, I
właściciel, el. szyby, lusterka, stan idealny, tel.
kom. 0605-535-396.
OPEL Astra 1.4 gaz 1996, centralny zamek, alarm, poduszka, sedan, tel. kom.
0605-535-396.
RENAULT Clio 1.2 1999/2000, tel. kom.
0513-160-551.

Panda 2003 rok, niebieski, stan bdb, tel. kom.
0692-377-295.
SEAT Toledo 1.8i, benzyna + gaz, 1993 rok,
tel. kom. 0601-570-937.
FORD Stilo combi 1.9 ITD 2004 rok, diesel,
stan idealny, tel. kom. 0508-248-212.
FORD Focus combi 1.6 TDCI 2005 rok, diesel, stan idealny, tel. kom. 0508-248-212.
FORD Focus combi 1.9 TDCI 2003 rok, diesel, stan idealny, tel. kom. 0508-248-212.
OPELAgila 1.2 2003 rok, 80.000 km, tel. kom.
0500-041-363.
BMW 318 1992 rok, czarny, gaz, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka i szyby,
klimatyzacja, tel. kom. 0600-991-367.
FIAT Seicento Van 1.1 2003 rok, 5900
zł, biały, stan bdb, faktura Vat, tel. kom.
0888-596-487.
HONDA Civic 1.5 1993 rok, gaz, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0600-979-087.
Passat combi benzyna gaz, cena do uzgodnienia, biały tel. (042) 719-42-08, tel. kom.
0606-822-286.
PEUGEOT 307 HDI 2002 rok, tel. kom.
0506-999-991.
MERCEDES 208 dostawczy, pilnie tel. (042) 719-42-08, tel. kom.
0606-822-286.
FIAT Uno 1999 rok, tel. kom. 0608-402-346.
VW Golf III 1.9 TD 1993 rok, 7000 zł, tel.
kom. 0692-844-246.
Przyczepa do przewozu koni, 1996 rok, 7500
zł, tel. kom. 0692-844-246.
VOLVO S60 2.4T 2001 rok, srebrny metalik,
salonowy, wszystko oprócz skóry, serwisowany, bdb, 27500 zł, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Seicento 900 2000 rok, stan bdb, tel.
kom. 0603-872-897.
PEUGEOT 406 Sport/Coupe 2.0 16V 1998
rok, benzyna + gaz (sekwencja), cena do
uzgodnienia, tel. (046) 837-12-32, tel. kom.
0661-134-125.
FIAT Punto III 1.2 2004 rok, srebrny metalik,
wspomaganie, el. szyby, centralny zamek,
15000 zł, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II 1.6 16V 2002 rok, srebrny
metalik, salon Polska, wspomaganie, centralny
zamek, el. szyby, ładnie utrzymany, 21500zł,
tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, 130.000 km, grafit
metalik, tel. kom. 0669-034-191.
OPEL Corsa B 1996 rok, czerwony, 5-drzwiowy, salonowy, 85.000 km, stan bdb, 7500 zł,
tel. kom. 0694-036-487.
CC 700 1996/97 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-394-592.
PEUGEOT 407 combi HDI 2007 rok, tel.
kom. 0788-293-343.
OPELAstra sedan benzyna gaz 2000 rok, stan
bdb, salon, tel. kom. 0600-394-592.
OPEL Astra combi 1998 rok, gaz, bezwypadkowy, 6200 zł, tel. kom. 0501-213-067.
AUDI A6 combi 1999 rok, idealny, zielony,
tel. kom. 0501-213-067.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, full wersja,
tel. kom. 0600-428-743.
FORD Mondeo 1996 rok, hatchback, pełna
opcja, gaz, tel. kom. 0798-461-169.
MERCEDES Vito 115 2008 rok, tel. kom.
0788-293-343.
PEUGEOT 306 1.1 1995 rok, 3-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0663-400-414.
VW Polo 1.0 1996 rok, 3-drzwiowy, granatowy, tel. kom. 0663-400-414.
Glof III 1.9 D 1993 rok, tel. kom.
0505-190-989.
FIAT 126p 1997 rok, stan dobry + opony
zimowe, tel. kom. 0698-899-299.
VW Passat B5 FL 2300 cm3 2001 rok, 170
kM, limuzyna, benzyna, bezwypadkowy,
nawigacja, skóra, chromy, stan techniczny
bdb, tel. kom. 0607-068-355.
SUBARU Forester 2.0 gaz 2007 rok, tel.
kom. 0888-186-400.
OPEL Astra 1.6 2005 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0603-588-228.
VW Golf III 1.9 TD 1994 rok, tel. kom.
0605-170-307 po 15.00-tej.
FORD Curier 1.8 diesel 1998 rok, garażowany,
stan bdb, tel. (046) 837-67-89.
TOYOTA Corolla D4D 2007 rok, tel. kom.
0606-901-938.
RENAULT Kangoo 1.5 DCI 2006 rok, blaszak, tel. kom. 0606-901-938.
VW Touareg 3.2 2003 rok, tel. kom.
0506-256-865.
TOYOTA Corolla D4D 2003 rok, tel. kom.
0606-901-938.
OPEL Astra 1.7 DTL XI.1995 rok, 5500 zł,
zarejestrowany, wyposażony, pilnie, tel. kom.
0602-582-109.
RENAULT Megane coupe 2.0 gaz 1996 rok,
tel. kom. 0888-282-836.
POLONEZ Atu Plus 1.6 +gaz 1997 rok, zielony, I właściciel, bezwypadkowy, garażowany,
hak, tel. kom. 0787-631-169.
PEUGEOT 306 1,9 TD, 5- drzwi, elektryczne szyby, centralny zamek, tel. kom.
0515-242-148.
DAEWOO Nexia 1995 rok, gaz, tel. kom.
0600-442-325.
BMW 316i, czarna perła tel. (046) 838-02-81,
tel. kom. 0668-343-616.
MERCEDES 124 300D 1991 rok, 9900 zł,
biały, tel. kom. 0696-441-703.

AUDI 80 1.6, 1989 rok, benzyna, gaz, tel. kom.
0607-364-799.
AUDI A6 2.5TDI V6, 1999 rok, full opcja
+ skóra, 150KM, srebrny metalik, combi,
I właściciel, cena do negocjacji, tel. kom.
0505-172-825.
AUDI A6 2.5TDI, 1999 rok, cena 22600 zł,
BMW E39 530D, 1998 rok, cena 28000 zł,
tel. kom. 0661-280-280.
BMW Compakt 1.6, benzyna, 1996 rok,
czarny, tel. kom. 0501-683-838.
DAEWOO Lanos 1.5, 2000 rok, gaz, sedan,
9300 zł, tel. kom. 0601-804-616.
DAEWOO Matiz, 1999 rok, rudy metalik, stan
b. dobry, c. 6300 zł, tel. kom. 0791-502-677.
DAEWOO Nexia, 1996 rok, gaz, I właściciel,
stan dobry, tel. kom. 0722-961-002.
DAEWOO Tico, 1996 rok, 3400 zł, tel. kom.
0604-233-371.
Dostawczy Lublin 2.4 diesel, 1996 rok, izoterma, tel. kom. 0510-734-342.
FIAT 126p EL, 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0609-883-731.
FIAT 126p ELX, 1997 rok, granatowy+ opony
zimowe komplet, tel. kom. 0607-568-613.
FIAT Doblo 1.2, 2004 rok, biały dostawczy + komplet opon zimowych, tel. kom.
0668-924-706.
FIAT Palio 1.2 B+G, 2001 rok, 133000, tech.
b.d., biały, tel. kom. 0509-614-216.
FIAT Panda 1.1, 2003 rok, I właściciel, tel.
kom. 0518-116-022.
FIAT Panda 2004 rok B+G, tel. kom.
0609-542-658.
FIAT Punto 1.2, gaz, 1995 rok, 5 drzwi, 6200
zł, tel. kom. 0601-804-616.
FIAT Seicento 1.1 + gaz, 2002 rok, 6900zł, tel.
kom. 0660-272-181.
FIAT Seicento 1.1, 1999 rok, sprzedam, wynajmę lokal w centrum 126 mkw., I-II piętro,
tel. kom. 0505-053-550.
FIAT Seicento 1.1, 2004 rok, niebieski, tel.
kom. 0500-262-560.
FORD Escort 1.3i, 1998 rok, bordo metalik, cena do uzgodnienia, stan bardzo
dobry. Oryginalny lakier, bezwypadkowy.
W rozliczeniu mogę przyjąć Matiz, Seicento.
Tel.046/831-02-44, 0604-706-309.
FORD Escort combi 1.6, 2000 rok, klimatyzacja, 8500 zł, tel. kom. 0601-804-616.
FORD FOCUS 1,8 TDDI, GHINA,1999 rok,
klima, elektryka. Cena 13 500 złotych, tel.
kom. 0693-936-930.
FORD Focus 1.8 TDDI, klimatyzacja,
2000 rok, atrakcyjny wygląd, tel. kom.
0606-463-348.
FORD Galaxy 2.8, 1996 rok, gaz, 15800 zł,
tel. kom. 0601-804-616.
FORD Mondeo 1.6 16V, 1995 rok, opony
zimowe, tel. kom. 0608-365-914.
Golf IV TDI, 1998 rok, bogato wyposażony,
sprowadzony, tel. kom. 0608-187-626.
Honda Civic 1.5, 1995 rok, 5-d, tel. kom.
0694-695-603.
Mazda 323 combi + gaz, tel. kom.
0600-737-621.
MERCEDES 124, 1993 rok, pełna opcja, gaz,
tel. kom. 0608-329-289.
MERCEDES 210 combi 2.3, 1996/97 rok,
16500 zł, automat, tel. kom. 0601-804-616.
MERCEDES C klasa 1.8, benzyna, gaz
sekwencja, 1999 rok, srebrny metalik, full
opcja z klimatyzacją, cena 19200 zł, możliwa
zamiana, może być lekko uszkodzony, tel.
kom. 0604-706-309.
MERCEDES C220D, 1994 rok, złoty metalik,
tel. kom. 0669-673-226.
Mitsubishi Carisma 1.9D, 1998 rok, tel. kom.
0502-061-163, 046/831-12-52.
OPEL Astra combi 1.6, 1999 rok, cena do
negocjacji, tel. kom. 0608-650-739.
OPEL Astra I, 1.7DTL, 1995 rok, tel. kom.
0507-791-375.
OPEL Corsa 1.2, 1995 rok, zarejestrowany,
zielony, 3-drzwi, 2×airbag, 4900 zł, tel. kom.
0791-502-677.
OPEL Corsa B 1.2, 1996 rok, 6200 zł, tel. kom.
0601-804-616.
OPEL Corsa, 1995/96 rok, wyposażony,
5-drzwiowy, gaz, tel. kom. 0781-334-090,
0510-417-160.
OPEL Frontiera 2.0, 1993 rok, sport, bordowy
metalik, 9500 zł, tel. kom. 0601-804-616.
OPEL Meriva 1.7D, 2003 rok, tel. kom.
0510-231-463.
OPEL Vectra 1.8 16V, 1999 rok, I
właściciel, tanio - sprzedam, tel. kom.
0600-803-514.
OPEL Vectra 2.0 diesel, 2000 rok, czarny,
wyposażony, tel. kom. 0505-200-088.
OPEL Vectra B 1.8 16V, 2000 r., kombi, pełna
opcja z klimatyzacją, cena 15200 zł (możliwa
zamiana na lekko uszkodzony), tel. kom.
0604-706-309.
OPELVectra B 1.8, 1997 rok, sedan, platynowy
metalik, 10800 zł, tel. kom. 0601-804-616.
OPEL Vectra B combi 1.6 16V, 2000/2001 rok,
gaz, 15800 zł, tel. kom. 0601-804-616.
Panda 1.1, 2005 rok, tel. kom. 0663-944-884.
PEUGEOT206 1.4 benzyna, 2000 rok, tel.
kom. 0888-041-232.
PEUGEOT206 1.4, 2000 rok, srebrny metalik,
11200 zł w zamianie mogę przyjąć tańszy, tel.
kom. 0604-706-309.
PEUGEOT306, 1998 rok, zielony, 7500zł +
dodatki, tel. kom. 0695-029-941.

PEUGEOT306, XII-1998 rok, tel. kom.
0604-149-279, 0606-291-310.
PEUGEOT 406 3.0 V6, 1999 rok, tel. kom.
0501-581-906.
POLONEZ Caro, 1992 rok, garażowany, stan
dobry, tanio, tel. kom. 0885-798-963.
RENAULT 19, 1994 rok, B+G, wspomaganie,
elektryczne szyby, poduszka, bdb, tel. kom.
0785-622-687.
RENAULT Megane 1.9DCI, 2001 rok, tel.
kom. 0722-359-336.
RENAULT Megane combi 1.4, 2001 rok, gaz,
salon, stan bdb, tel. kom. 0601-594-655.
SEAT Alhambra 1.9 TDI, 1997 rok, zielony
metalik, serwisowany, bezwypadkowy, wyposażony, 19800 zł, sprzedam, ew. zamienię
(mniejszy), tel. kom. 0694-216-417.
SEAT Cordoba vario 1.6, 2002 rok, tel.
(0-46)/831-81-22, 0504-057-366.
SEAT Cordoba Vario, 1999 rok, gaz, tel. kom.
0605-859-693.
SEAT Ibiza 1.0, 1997 rok, 3-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0507-075-212.
SEAT Toledo, 1999 rok, przebieg 130
tys. klimatyzacja, cena 9500 zł, tel. kom.
0668-440-280.
Siena, 1997 rok, gaz, wspomaganie kierownicy, 4700, tel. (0-46)/814-67-01.
SKODA Felicia 1.3, 1995 rok, cena do uzgodnienia, tel. (0-46)/835-20-39.
SKODA Octavia 1.6, gaz, 1999 rok, bezwypadkowy, 14800 zł, tel. kom. 0603-588-228.
Sprzedam FORD Transit 2.5 diesel, 1984 rok
lub na części, tel. kom. 0601-177-881.
TOYOTA Carina E 1.6, gaz, 1997/98 rok,
10800 zł, Sedan, tel. kom. 0601-804-616.
TOYOTA Carina E, 1997 rok, gaz, tel. kom.
0505-676-175.
TOYOTA Yaris 1.0 16V, 2000 rok, zielony
metalik, wk, ABS, es, 2 x airbag, komplet opon
zimowych, tel. kom. 0886-772-462.
Vectra 1.6, 1992 rok, gaz, tel. kom.
0510-177-138.
VW Golf III 1.8i, 1996 rok, tel. kom.
0698-005-854.
VW Passat B5 1.6, 1998 rok, zielony metalik,
I właściciel, bezwypadkowy, stan idealny, cena
17200 zł, 100% bezwypadkowy, możliwa
zamiana (tańszy), tel. kom. 0604-706-309.
VW Passat combi 1.9TDI, 2003 rok, 130KM,
tel. kom. 0603-443-672.
VOLVO V40 1.9 TD combi, 1997 rok, morski
metalik, pełne wyposażenie, 12500zł, tel. kom.
0511-832-005.
VOLVO V40 1.9TD, 1998 rok, zarejestrowany,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0505-445-464.
VW Bora 1.9TDI, 2002 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0505-445-464.
VW Golf II 1.3, 1988 rok, zadbany plus części
3000, tel. (0-46)/813-80-04, po 20- tej.
VW Golf III, 1993/94 rok, srebrny, 6 tys.,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, tel.
kom. 0723-341-919.
VW Passat 1.9TDI, 1998 rok, full opcja, tel.
kom. 0607-512-163.
VW Passat B5 FL 2.3 170 KM, benzyna, 2001
rok, super opcja, stan techniczny b. dobry, tel.
kom. 0607-068-355.
VW Polo 1.4, 1999 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, tel. kom. 0507-075-212.
VW Sharon 1.9TDI, 1997 rok, bordo metalik,
bezwypadkowy, 21700 zł, możliwość rat,
zamiany, tel. kom. 0694-216-417.
VW Transporter T4, 2,5 TDI, 1998 rok, cena
21000 złotych oferta prywatna, tel. kom.
0606-839-246, 046/ 831-87-44.

Sprzedam obudowę do filtra powietrza do Fiata Uno 1.0, tel. kom. 0502-607-846 po 16.00.
Opony, felgi nowe i używane ul. Bolimowska
63, tel. kom. 0512-081-922.
Alufelgi 15” do Merca sprzedam, tel. kom.
0880-307-100.
Sprzedam kabinę Żuka i skrzynię biegów, tel.
kom. 0604-428-615.
Skrzynia biegów do Punto, CC, Seicento 1100,
tel. kom. 0504-350-641.
Autolaweta 5t, tel. kom. 0505-309-335.
Sprzedam opony 295/80/22,5 Continental, tel.
kom. 0509-934-160.
Sprzedam opony używane do busa 15, tel.
kom. 0888-762-298.

Mechanika pojazdowa, naprawa tłumików, układów wydechowych, wymiana
klocków, oleju, filtrów oraz rozrządu,
tel. kom. 0600-445-127.
Nowe tłumiki do Vectry A sprzedam, tel. kom.
0508-107-655.
Sprzedam komplet amortyzatorów sportowych do Golfa III, felgi aluminiowe 15”, tel.
kom. 0785-543-269.
Opony zimowe 205x60x16 na 5 śrub, stan bdb,
tel. kom. 0603-236-799.
Auto-kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
Przyczepkę samochodową typu Sam, ok. 1000
zł sprzedam, tel. kom. 0508-186-353.
Opony zimowe 175x13R z felgami od VW Golf
II, 4 szt., 200 zł, tel. kom. 0509-116-079.
Sprzedam alufelgi z oponami rozmiar 14, tel.
kom. 0793-779-638.
Kredyt na auto, tel. kom. 0500-167-670.
Sprzedam przyczepkę samochodową, nową,
robioną, tel. kom. 0664-497-762.
Auto szyby. Sprzedaż, montaż, tel.
kom. 0880-877-727.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Części do VW Polo coupe, 1990 rok, tanio,
(części blacharskie i mechaniczne), tel. kom.
0604-401-770.
Część Cinquecento 700, tel. kom.
0510-177-138.
Koła zimowe 14”, nowe, tel. kom.
0663-944-884.
Kontener po samochodzie wojskowym Rawa
Maz, tel. kom. 0602-670-958.
Najazd holowniczy pełny 4.75×2.20, tel. kom.
0608-187-626.
Opony zimowe R13 145/70, 1 sezon używane
- sprzedam, tel. kom. 0503-486-500.
Prawe przednie drzwi TOYOTA Corolla, 1997
rok, tanio, tel. kom. 0604-706-309.
Przyczepa mała typu Niewiadów, tel. kom.
0696-462-509.
Sprzedam części do Nexia, Siena, Mazda 323,
Sunny, inne, tel. kom. 0609-924-415.

Honda CBR XX, 1100, 2002/2003 rok, niebieski metalik, tel. kom. 0607-096-737.
Yamaha FJR 1300, bordowy metalik, fabrycznie nowa, tel. kom. 0607-096-737.
Motorower Gilera EAGLET, chopper 1996
r., stan bardzo dobry, tel. (046) 838-36-01, tel.
kom. 0504-010-472.
Motor Honda C.B.R., 2001 rok, tel. kom.
0604-259-544.
Kawasaki ZRX 1100, 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0880-972-310.
Yamaha FJ 1200, 1992 rok, stan bdb, 6800 zł
do negocjacji, tel. kom. 0505-512-760.
Skuter 2006 rok, pojemność 70/50 cm., stan
dobry do małych poprawek, 1200 zł, tel. kom.
0667-963-694.
Simson, tel. kom. 0663-062-415.
Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż serwis, MR MOTORS, Wyskoki 10 k/
Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel. kom.
0513-185-357.
Motorower Simson, na chodzie, tel. kom.
0514-571-940.
Mińsk, dodatkowy silnik, tel. kom.
0889-292-848.
Kawasaki ZX750, 1987 rok, tel. kom.
0721-152-385.
Silnik do WSK-3 oraz części do WSK-3
i 4, silnik do Komara Rometa, tel. kom.
0503-464-046.
Skuter Malaguti F12, Piaggio NRG, tel. kom.
0505-261-079.
Sprzedam KTM 250, 1994 rok, 4 tys. zł., tel.
kom. 0501-694-856.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.

Motocykl Yamaha XJ 700 Maxim, 1985 rok,
wersja amerykańska, 80 kM, chopper, tel.
kom. 0609-468-274.
Motocykl Yamaha YZF-750, 1993 rok, tel.
kom. 0663-316-606.
MTZ, 1995 rok, cena 18000 zł, prasa rolująca, 1998 rok, stan bardzo dobry, tel. kom.
0661-280-215.
Honda CBR 600 F3, 1996 rok, tel. kom.
0609-422-905.
Komar po remoncie bez prawa rejestracji-300
zł, tel. kom. 0695-893-543.
SHL M11, odnowiony, tel. kom.
0606-197-747.
Romet poj. 125, stan bdb, tel. kom.
0669-077-610.
WSK 125 i 175, bez dokumentów + wszystkie
części i drugi silnik, tel. kom. 0507-468-555.
Motor Romet Senke 125cm3, stan bdb, tel.
kom. 0512-451-076.

Garaż - lokalizacja, tel. kom. 0692-101-989.
Garaż na ul. Swoboda, Głowno, tel. kom.
0510-165-472.

Garaż ul. Kwiatowa -blok, tel. kom.
0608-684-292.
Nowy garaż blaszak 3x5 m, tel. kom.
0514-571-940.
Sprzedam garaż w Łowiczu na osiedlu przy ul.
Bolimowskiej, tel. kom. 0505-092-008.
Sprzedam działkę rolną 1,33 ha, Gągolin
Zachodni, tel. (046) 838-44-48, tel. kom.
0508-170-099.
Garaż przy ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0515-494-004.
Blaszaki, tel. kom. 0691-922-227.

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0601-293-205.
Wynajmę lub sprzedam, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.

Kupię działkę rolno-budowlana w okolicy Łowicza o pow. ok. 1 ha, tel. kom.
0604-752-245.
Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.
Dom lub gospodarstwo rolne w
okolicach Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Kupię działkę budowlaną w Zdunach lub
Łowiczu, tel. kom. 0669-611-094.
Kupię nieduży dom w Głownie lub zamienię na mieszkanie w blokach, os. Kopernika, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Mieszkanie, może być do remontu
w centrum Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Kupię ziemię z pokładami żwiru lub piasku,
tel. kom. 0504-041-910.

Sprzedam działkę rolnobudowlaną o powierzchni
1,40 ha, Strzelcew, tel. kom.
0668-183-877.
Atrakcyjna działka, 1200 mkw, Głowno
Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.com.
pl, tel. kom. 0505-346-069.
Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
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Mieszkanie 90 mkw., cegła, 4 pokoje + kuchnia, stan dobry, tel. kom. 0791-759-519.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła,
Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309,
0606-497-075.
Działka 4600, tel. kom. 0502-163-313.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom.
0502-163-313.
Mieszkanie 45 mkw., 2 pokoje, II piętro, Warszawa Żoliborz, tel. kom. 0792-004-554.
M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.
Magazyn 2000 mkw., Jackowice koło Łowicza, tel. kom. 0508-237-673.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Sprzedam tanio: atrakcyjna działka 750 mkw. dom do przebudowy, ul. Gdańska, stan prawny
nieuregulowany, tel. kom. 0606-229-292.
Działka budowlana 0,5 ha w Gzince, tel. kom.
0693-824-741.
Mieszkanie 60 mkw., os Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Przebudowany domek, zabudowania 1,64 ha
koło Głowna, tel. (042) 719-59-82.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Mieszkanie 44 mkw os. Noakowskiego 1, tel. (032) 264-72-64, tel. kom.
0507-008-247.
Sprzedam mieszkanie 35mk, Łowicz os.Dąbrowskiego, tel. (046) 861-27-21.
Sprzedam las, tel. kom. 0507-176-415.
Nowy dom powierzchnia mieszkalna 180 + 80
powierzchnia użytkowa. 12 km od Łowicza,
tel. kom. 0502-409-733.
Sprzedam działki budowlano-usługowe, około
1600 mkw., każda w Bednarach koło dworca
PKP, tel. (046) 838-62-52.
Sprzedam działkę budowlaną w Łowiczu, 400
mkw., tel. kom. 0691-534-517 po 19.00-tej.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 48 mkw.
Zgierz na Łowicz, tel. kom. 0724-098-717.
M-3 Bratkowice + Garaż, tel. kom.
0600-217-370.
Sprzedam bloki, cegła, 44mkw, os. Bratkowice, dzwonić po 15, tel. (046) 837-49-52.
M-3, 49 mkw., I piętro, Łowicz, tel. kom.
0601-862-917.
Sprzedam mieszkanie 68mkw., I piętro + garaż, Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., 150
zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.
Sprzedam działkę o powierzchni
6000 mkw z atrakcyjną lokalizacją, z
budynkiem gospodarczym ( magazynowym), z aktualnym pozwoleniem
na budowę Stacji Kontroli Pojazdów
oraz projektem budowlanym, tel. kom.
0608-603-777.
Łowicz, działka 1044 mkw, dom parterowy,
murowany 133 mkw mieszkalny docelowo
do remontu,garaż, budynek gospodarczy po
warsztacie ceramicznym, 0508-148-246, tel.
kom. 0602-260-119.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw,
okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852
po 18.00.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-83-30, tel. kom.
0507-072-005.
Ziemia rolna 2 ha, Maurzyce, tel. kom.
0604-114-248.
Mieszkanie, os. Starzyńskiego 32,30 mkw.,
II piętro, mieszkanie os. Broniewskiego, 36,5
mkw., parter, tel. kom. 0660-340-035.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Sprzedam działkę rolna o powierzchni 1ha,
Bogoria Górna, gm. Zduny, powiat łowicki,
tel. (046) 839-18-57.
Działkę budowlaną 3.400 mkw, Dmosin,
100.000 zł, tel. kom. 0509-171-321.
Działka budowlana 1967 mkw., Głowno, ul. Rataja, wszystkie media w ulicy, tel. (042) 658-83-86, tel. kom.
0508-397-201.
Sprzedam dom na wsi, tel. kom. 0660-112-106
po 19.00-tej.
Atrakcyjną działkę w Łowiczu sprzedam, tel.
kom. 0602-505-653.
Sprzedam kiosk prasowy - Kurkowa, tel. kom.
0693-975-425.
Działka 8000 mkw. na obwodnicy
naprzeciwko myjnii, szerokość 100 m,
mogę sprzedać połowę, 100 zł/mkw.,
tel. kom. 0604-676-613.
Sprzedam 1 ha ziemi ornej, III, IV klasa,
działka między Sromowem, a Płaskocinem,
tel. (046) 838-56-39.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice,
Łowicz, tel. (046) 837-77-98, tel. kom.
0668-342-315.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.
Sprzedam działkę 0,5 ha z budynkami w
stanie dobrym w gminie Kiernozia, tel. kom.
0666-124-461.
Działka budowlana, pow. 890 mkw.,
os. Bełchów, ul. Reymonta 9, tel. kom.
0504-185-949.
Działka budowlana pow. 1121 mkw., Mysłaków Osiedle, ul. Mickiewicza, tel. kom.
0504-185-949.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
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Sprzedam lub zamienię M-5, 86
mkw., os. M. Konopnickiej, tel. kom.
0604-792-219.
Sprzedam działkę budowlaną Mysłaków Osiedle 120 zł/mkw., tel. kom. 0501-489-891.
Sprzedam gospodarstwo rolne, 9,03 ha, Wieś
Kamilew, tel. (024) 282-22-36, tel. kom.
0781-781-063.
M-3, parter, blisko PKP, Skierniewice, tel.
kom. 0691-732-869.
M-4 48,15 mkw., Głowno, Kopernika sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0698-676-801.
Działka budowlano-rolna, tel. kom.
0694-053-694.
Sprzedam 80 arów łąki, Walewice,
tel. (046) 838-77-22.
Mieszkanie 46 mkw., cegła, I piętro, Łowicz, ul. Baczyńskiego, tel. (046) 837-90-95, tel. kom.
0694-020-143.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel.
kom. 0517-719-072.
Sprzedam działkę rolną 3,55 ha w Brzezi
k. Sannik. Sprzedam działkę rolną 1,1 ha
w Konstantynowie k. Gąbina, tel. kom.
0506-143-320, 0606-219-120.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, wysoki standard,
tel. kom. 0695-631-319.
M-4, 64 mkw., II piętro, Łowicz, tel. kom.
0506-891-289.
Sprzedam 2,40 ha, Chąśno, tel. kom.
0508-281-219.
Działka 0,6 ha, tel. kom. 0603-596-200.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.
Sprzedam działkę 3,5 ha z sadem, Sromów,
tel. kom. 0504-406-736.
Sprzedam działkę z magazynami, 1032 mkw.,
centrum Łowicza, tel. kom. 0605-105-404.
Sprzedam działkę budowlaną 7000 mkw.
pod Łowiczem, tel. kom. 0609-688-498
po 16.00.
Dom mieszkalny (pół bliźniaka) w
Głownie, bezpośrednio sprzedam, tel.
kom. 0698-691-728.
Działki budowlane, każda po 3000 mkw., prąd,
woda, 600 m od peronu Bednary, 4 km od
Nieborowa, tel. kom. 0886-098-053.
Działka budowlana w Łowiczu, 939
mkw. ze starym drewnianym domem
+ wszystkie media, tel. (046) 837-74-77,
tel. kom. 0505-665-094.
Bratkowice, 48 mkw., II piętro, środkowe, tel.
kom. 0605-301-152.
Lokale do wynajęcia, Głowno, centrum, tel.
kom. 0603-641-489.
Os. Dąbrowskiego, 72 mkw. 4 pokoje +
kuchnia, parter, tel. kom. 0608-676-683 po
16.00-tej.
Mieszkanie w blokach 48,50 mkw., z garażem,
Łowicz, tel. kom. 0605-105-404.
Działka 3000 mkw., Bednary Kolonia, tel.
kom. 0503-066-430.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej, Nadolna
Stara Wieś, tel. kom. 0515-766-320.
Sprzedam 39 mkw. os. Broniewskiego, tel.
kom. 0504-205-152.
M-4, 63 mkw., centrum Sochaczewa, tel. kom.
0509-499-557.
Dom 200 mkw., Łowicz, idealny, na działalność gospodarczą, po 2 wejścia, adresy, bramy,
3 garaże, działka 1300 mkw., dobra lokalizacja,
tel. (046) 837-65-39.
Mieszkanie 46 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0604-555-753.
Sprzedam dom jednorodzinny w
centrum Łowicza, wysoki standard,
320 mkw, działka 1100 mkw, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0660-493-591.
Głowno, działka budowlana 2000 mkw., tel.
kom. 0886-423-100.
Dom 86 mkw, Łowicz, ul. Łęczycka 106.
Sprzedam dom na os. Górki, Łowicz lub
zamienię na bloki z dopłatą, tel. kom.
0505-623-605.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk prasowy,
tel. kom. 0602-446-512.
Sprzedam działkę w Mysłakowie, tel. kom.
0668-502-827.
Działka 2450 mkw., Łowicz, ul. Filtrowa
10, tel. kom. 0505-733-920 po 20.00.
Mieszkanie 64,5 mkw., os. Tkaczew, tel. kom.
0602-399-860 po 20.00.
Sprzedam 1ha lasu, tel. kom. 0509-466-511.
Dom 78 mkw., ocieplony, działka 570
mkw., budynki gosp., garaż kanał, Głowno,
Westerplatte, tel. (042) 719-28-33, tel. kom.
0692-201-168.
Działkę rolno-budowlaną 11.000 mkw.,
szer. 40 m, 2 km od Głowna, z dwoma
wjazdami, tel. kom. 0784-183-114.
Działka 3000 mkw., koło Sochaczewa, wszystkie media, tel. kom. 0507-957-679.
M-3 cegła, Bratkowice, 1998 rok,
tel. (046) 837-07-06.
Sprzedam 6,5 ha ziemi ornej w Tretkach koło
Złakowa Borowego, tel. kom. 0669-066-317
po 21.00.
Sprzedam działkę 1500 mkw. Wiadomość na
miejscu Zduny 142.
Wygodny dom wolnostojący z budynkami gospodarczymi (magazynowymi)
blisko Łowicza. Atrakcyjna cena, tel. kom.
0667-111-111.

Sprzedam gospodarstwo 10,70 ha, gm. Iłów,
tel. kom. 0725-501-306, 0725-363-764.
Sprzedam niecałe 3 ha ziemi kl. A, Matyldów
k. Rybna, tel. kom. 0508-230-132.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Działka 1300 mkw., Głowno, tel. kom.
0512-586-517.
Działka rolno-budowlana, okolice Głowna, tel.
kom. 0503-482-141.
Mieszkanie 24 mkw., Łowicz, os. Bratkowice,
pilnie, tel. kom. 0512-280-151.
Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha z
zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Sprzedam 4 h ziemi III-klasy, tel. kom.
0695-409-992.
Gospodarstwo rolne i duża działka, tel. (046) 838-64-88, tel. kom.
0503-792-028.
Kiosk z prasą, Kurkowa, tel. kom.
0693-975-425.
Działka 1200 mkw. i 925 mkw. na Bratkowicach, tel. kom. 0602-797-678.
Działka budowlana 1000 mkw. (25 x 40
mkw.), Zielkowice, tel. kom. 0603-755-728.
Tanie działki: sprzedam działki budowlane; 4400 mkw., 4500 mkw., tel. kom.
0721-551-548.
Budowlana z laskiem, blisko zalewu Boguszyce k/Rawy Maz, tel. kom. 0792-729-555.
Działki budowlane, Rawa Mazowiecka, os.
Tatar 3, tel. kom. 0609-533-803.
Działka budowlana w centrum Lipiec, 2000
m k, tel. kom. 0502-799-152.
39 mkw., 145000 zł, parter, cegła, blisko PKP,
Skierniewice, tel. kom. 0502-195-271.
Mieszkanie M-5, 58 mkw., ul. Kopernika w Skierniewicach, tel. kom.
0505-101-059.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/ mkw., tel.
kom. 0603-878-783.
Dom drewniany na działce 1000 mkw., miejscowość Zagórze, koło Lipiec Reymontowskich, tanio, tel. kom. 0515-176-193.
Działka 6900 mkw., uzbrojona, zabudowana
domem i budynkami gospodarczymi, Rawiczów, tel. kom. 0503-158-885.
Mieszkanie 60,51 mkw., Widok, III p,
wymienione okna, tel. (0-46)/832-70-51,
0666-889-326, 0504-389-810.
Działka 4300 mkw., w Lipcach Reymontowskich, tel. (0-46)/831-62-25.
Sprzedam gospodarstwo rolne-Boczki Chełmońskie oraz działkę nad Rawką - Sierzchów,
tel. (0-46)/838-64-48.
Sprzedam działkę budowlaną 1100 mkw.,
Zadębie lub zamienię na mieszkanie w Skierniewicach, tel. kom. 0502-188-820.
48 mkw., Skierniewice, Widok, tel. kom.
0666-506-410.
Dom murowany do sprzedania, obora, stodoła
i 4,25 ha ziemi. Dąbrowice 220.
Dom o powierzchni około 80 mkw., + garaże+
budynek gospodarczy na działce 3500 mkw.,
Biała Rawska, tel. kom. 0698-906-458,
0606-656-786.
Dom 200 mkw., stan surowy otwarty, ul.
Mazowiecka w Skierniewicach, 480 000 zł,
tel. kom. 0668-362-294.
Podwarszawskie Centrum Nieruchomości poszukuje dla swoich klientów
działek, domów, mieszkań, tel. kom.
0785-666-666.
Działka budowlana -rolno 3900 mkw., k/Skierniewic, media, sprzedam lub zamienię na M-3
w Skierniewicach, tel. kom. 0603-936-870.
Mieszkanie M-4, Widok, tel. kom.
0608-872-376.
Atrakcyjne działki budowlane w Nieborowie, tel. kom. 0601-679-901.
40 mkw., Widok, tel. kom. 0501-141-777.
Pilnie sprzedam mieszkanie 48 mkw., os.
Widok, IV piętro, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0503-091-129.
Działki budowlane, Dębowa Góra, tel. kom.
0500-258-156.
Mieszkanie 48,18 mkw., w Skierniewicach, ul.
Iwaszkiewicza, tel. kom. 0605-150-753.
½ domu powierzchnia 180 mkw., działka 1077
mkw., Skierniewice, tel. kom. 0507-180-989.
Mieszkanie 58 mkw., centrum Skierniewic,
tel. kom. 0694-103-165.
Restauracja „W pół drogi” z placem 6000
mkw., Zawady, gmina Kowiesy przy trasie
katowickiej, tel. kom. 0603-099-410.
2,15 ha budowlana-rolna zalesiona 8 zł/mkw.,
Raducz, działki budowlane Żelazna 32/mkw.,
tel. kom. 0603-099-410.
Sprzedam pawilon handlowy 72,27 mkw.
na osiedlu mieszkaniowym obok basenów
termalnych w Mszczonowie, tel. kom.
0693-078-300.
Sprzedam dom 160 mkw., na zadbanej działce 800 mkw. w Międzyborowie, tel. kom.
0693-078-300.
Sprzedam dom 480 mkw. na działce 2460
mkw. z budynkami garażowo-magazynowymi
510 mkw. przy głównej ulicy w Żyrardowie,
tel. kom. 0693-078-300.
Działka 4300 mkw. w Dębowej Górze
koło Skierniewic, tel. kom. 0602-722-939,
0887-063-152.
Działka budowlana 17000 mkw., i rekreacyjna
5000 mkw., okolice Skierniewic, tel. kom.
0664-467-305.

Działka rolno-budowlana 1,04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.
Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom.
0501-020-993.
Działkę budowlaną Korytów, tel. kom.
0668-469-416.
D o m , n o w y K o r y t ó w, t e l . k o m .
0668-469-416.
Sprzedam M-4 Mszczonówe, tel. kom.
0604-472-924.
M-3 I piętro 47,5 mkw. Żyrardów, tel. kom.
0792-113-276.
Bezpośrednio M-3, 58,6 mkw., osiedle Teklin,
ul. Parkingowa, IV piętro, 219000 złotych do
negocjacji, tel. kom. 0501-624-797.
Sprzedam 4 ha blisko Zalewu Sulejowskiego,
tel. kom. 0606-790-244.
Sprzedam działkę budowlaną 4000 m2 w
Smardzewicach (Zalew Sulejowski), z dostępem do rzeki Pilicy. Piekna, spokojna i bezpieczna okolica, tel. kom. 0-606-790-244.
Sprzedam działkę budowlaną 3126 m2 z
siedliskiem w Bronisławowie nad Zalewem
Sulejowskim, malownicza okolica, marina
jachtowa. Działka doskonała na hotel lub
pensjonat ! Możliwość zakupu części tj.700m2,
1400m2, tel. kom. 0-606-790-244.
Działka rolno-budowlana 1,20 ha, prąd,
telefon, woda, Olszowa Wola, tel. kom.
0516-074-152.
Mieszkanie M-4 62 mkw., I piętro, ul.
Kazimierza Wielkiego 8, Rawa, tel. kom.
0502-325-274.
Mieszkanie 56 mkw. wraz z dwoma działkami, garażem i 2 pomieszczeniami gospodarczymi w Galinkach, 85000 zł, tel. kom.
0692-389-715.
Działka 1,01 ha rolno- budowlana, Lesisko, gm. Żelechlinek, 6 zł/mkw., tel. kom.
0691-071-148.
Ziemia rolna 2,27 ha, Mroczkowice, gm. Cielądz, tel. kom. 0507-530-171, 0507-285-158.
Działka w miejscowości Ossa, tel. kom.
0508-940-880.
Działka 9400m, 8zł/m, okolice Skierniewic,
Zglinna, tel. kom. 0515-747-596.
Ziemia 3 ha w Ossie, tel. kom.
0785-520-742.
Dom z działką nad Zalewem, okolice Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0660-735-928.
Sprzedam działkę rekreacyjną, zagospodarowaną i z altanką, przy ul. Skierniewickiej, tel.
(0-46)/814-39-47.
Działka 1ha, Byszewice, tel. kom.
0516-945-336.
Działka rekreacyjno - budowlana 620 m, w
Rzeczycy nad Pilicą, 13 m szeroka, tel. kom.
0514-279-083.
Mieszkanie 60,05 mkw., parter Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0513-985-988.

Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.
Lokalu na ul. Zduńskiej poszukuję, tel. kom.
0600-612-011.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Do wynajęcia w centrum Łowicza:
parter 60 mkw., piętro 170 mkw., tel.
kom. 0604-145-259.
Lokale do wynajęcia na biura, gabinety, ul.
Krakowska, tel. kom. 0692-722-045.
Firma sprzeda lub wynajmie wolno stojący
lokal o łącznej powierzchni 105 mkw. na gabinety, biura, usługi itp. w Łowiczu. Faktura Vat,
tel. kom. 0605-283-903, 0695-973-618.
Wynajmę mieszkanie M-4 firmie lub
studentom, tel. kom. 0600-276-698.
Do wynajęcia w Łowiczu pomieszczenia na działalność gospodarczą, biuro, itp.
o powierzchni 35-65 mkw. (z możliwością zwiększenia powierzchni), tel. kom.
0604-192-784.
Wynajmę budynek jednorodzinny w Łowiczu
firmie lub rodzinie z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej, tel. (046) 837-33-20,
tel. kom. 0602-878-908.
Do wynajęcia lokal 130 mkw. na magazyn,
usługi, produkcję, tel. (042) 719-24-69.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0509-637-616.
Do wynajęcia mieszkanie 50 mkw., Łowicz
w bloku przy ul. Kwiatowej, tel. kom.
0605-562-091.
Wynajmę 300 mkw na szwalnię lub inna
działalność produkcyjną, Głowno, tel. kom.
0605-191-885.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-68-19.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 600
mkw. i hala 1500 mkw., Głowno, Sikorskiego,
tel. kom. 0691-521-076.
Poszukuję lokalu do wynajęcia. Powierzchnia
ok. 200 mkw. Najlepiej na osiedlu, tel. kom.
0691-121-018.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Łowiczu, tel. kom. 0667-159-867.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.

Dla studentów pokój z kuchnią w domu,
tel. (046) 837-44-50.
Lokale do wynajęcia: 20 mkw., 50 mkw., 70
mkw., Zduny, tel. kom. 0606-520-456.
Wynajmę lokal 15 mkw. w Łowiczu,
nadający się na biuro i zakład, tel. kom.
0662-320-000.
Do wynajęcia dom w Głownie, ul. Westerplatte, tel. (042) 719-89-45, tel. kom.
0504-198-216.
Do wynajęcia M3 Głowno od 1 grudnia 2008,
tel. (042) 719-21-10.
Wynajmę mieszkanie w blokach, Głowno,
50 mkw, I pietro, os. Kopernika, tel. kom.
0605-102-424.
Poszukuję współlokatorki do samodzielnego mieszkania w Łowiczu, tel. kom.
0661-683-041.
Do wynajęcia M-3, os. Bratkowice,
tel. (046) 837-79-30 po 17.00.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia kawalerka w Łowiczu, tel. kom.
0694-542-826.
Do wynajęcia 2 hale o pow. ok. 1000 mkw.,
Domaniewice, tel. kom. 0669-488-230.
Studenci poszukują współlokatora do mieszkania w Łodzi (koszty 300 zł/miesiąc), tel. kom.
0608-323-662.
Wynajmę lokal na Nowym Rynku pod działalność gospodarczą, tel. kom. 0601-540-965.
Pilnie poszukuję do wynajęcia małej kawalerki lub małego mieszkania, tel. kom.
0512-277-834.
Noclegi. Wynajem pokoi, tel. kom.
0508-358-988.
Wynajmę pokój, Bratkowice 1/16.
Lokal w Łowiczu, Skierniewicach, Rawie od
30 do 80 mkw., tel. kom. 0515-494-004.
Lokal użytkowy 25 mkw., tel. kom.
0691-800-404.
Mieszkanie do wynajęcia 89 mkw., Widok, II piętro (umeblowane), tel. kom.
0609-884-156.
Wynajmę mieszkanie w centrum Skierniewic
blok na poddaszu, pokój z kuchnią, tel. kom.
0608-533-792.
Do wynajęcia lokal 110 mkw., na biuro lub
inną działalność przy ul. Mszczonowskiej w
Skierniewicach, tel. kom. 0504-205-045.
Kwatery pracownicze, tel. kom.
0507-333-144.
Wynajmę mieszkanie, tanio, pokój, kuchnia,
łazienka, piece, domek, Skierniewice, uczciwym, tel. kom. 0513-350-322.
Wynajmę budynek pod działalność w Nowym Kawęczynie, 120 mkw., tel. kom.
0695-200-171.
Pokoje z łazienkami dla pracowników, tel.
kom. 0694-856-544.
Kwatery pracownicze, okolice Mszczonowa,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Wynajmę lokal pod działalność 100 mkw. i
140 mkw. lub razem, dobra lokalizacja, tel.
kom. 0509-299-609.
Wynajmę lub odstąpię sklep na starym targowisku, ul. Mickiewicza, Rawa, tel. kom.
0608-650-739.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Wynajmę lub kupię powierzchnię magazynowo - biurową od 100 do 500 mkw., tel. kom.
0660-950-063.
Do wynajęcia M-3 w Rawie Mazowieckiej,
tel. kom. 0514-279-083.

Zamienię bloki na domek, tel. kom.
0608-321-288.
Zamienię mieszkanie w Łowiczu na dom, tel.
kom. 0500-167-670.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Topole kupię, tel. kom. 0506-202-161.
Przyjmę gruz, ziemię, tel. (046) 838-12-23.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Kupię olchę, topolę, osikę, dąb, jesion
na pniu, tel. kom. 0507-585-243.
Kupię duży kaftan aksamitowy, haftowany,
tel. kom. 0514-961-216.
Kupię śrubę pociągową od tokarki, długość
3,5 - 4 m, tel. kom. 0609-201-079.
Olchę kupię, tel. kom. 0606-303-475.
Drzwi garażowe 230/270, tel. kom.
0888-107-443.
Kupię monety, tel. kom. 0609-020-377.
Sprzedam pustaki pyłowe ok. 250 szt., tel.
kom. 0698-334-437.
Wciągarka budowlana WBT-5-600, tel. kom.
0792-249-946.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0606-572-456.
Styczniki SLA i inne. Zwalniaki- luzowniki, dżem, EB- nowe, używane, tel. kom.
0691-219-981.
Skup makulatury, pn. - pt. 9.00-16.00,
Bumi Skierniewice, ul. Graniczna 52,
tel. (0-46)/835-90-83.

Antyczne meble, obrazy, srebra, medale,
bibeloty, za gotówkę, tel. kom. 0500-034-552,
0601-336-063.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek
słupka, płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
SPRZEDAM KAMIENIE POLNE, TEL.
KOM. 0782-908-033.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki spustowe, kręgi - przepusty, układanie
kostki, kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam toaletę drewnianą, budę dla psa, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam stoły ogrodowe, huśtawki drewniane, tel. kom. 0501-658-261.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Stół okrągły (90 cm), tel. kom.
0694-074-886.
Sprzedam kamienie, tel. kom. 0889-650-297.
Zbiornik metalowy 15 m3 na szambo,
wodę, tel. kom. 0601-286-499.
Kramzyt na ocieplenia, tel. kom.
0514-551-016.
Suknia ślubna 36/38, koronka, ecru, tel. kom.
0509-680-324.
Strój łowicki rozmiar 39, tel. kom.
0889-650-297.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.
Sprzedam ścięte topole, tel. kom.
0636-331-802.
Sprzedam sadzonki z truskawek, tel.
kom. 0888-985-856.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
3, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Stemple sprzedam 3,5 m 50 szt., tel. kom.
0603-741-496.
Bramę ogrodzeniową, tel. kom.
0504-180-468.
Sprzedaż ziemi czarnej, piasku i kruszyw, tel. kom. 0693-565-564.
Nową Husqvarnę 395XP, 4,9KW/6,6KM
i agregat prądotwórczy nowy, tel. kom.
0512-799-479.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozm.
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.
Sprzedam skórzany komplet wypoczynkowy, tel. kom. 0501-508-747.
Wielofunkcyjny Atlas do ćwiczeń, tel. kom.
0721-777-207.
Tanio: wanna żeliwna 190, boazeria, ogrzewacz, tel. kom. 0604-565-096.
Sprzedam ławę machoniową, rozkręcaną,
podwyższaną, rozmiar 56x111 cm, tel. kom.
0697-689-860.
Sprzedam strój łowicki dziewczęcy,
tel. (046) 838-49-57 po 20.00.
Sprzedam myjkę ciśnieniową Karcher, wkład
kominowy, kompletny ( z blachy kwasowej),
dekoder satelitarny, komórkę Nokia 3109, tel.
kom. 0601-546-395.
Piec miałowy Ekomet-Pleszew, 17 kW, stan
bdb, nie wymaga wkładu kominowego,
terma 10 l, tel. (046) 837-28-95, tel. kom.
0604-196-842.
Sprzedam paleciak (długi lub krótki) oraz
paleciak podnoszony elektrycznie, tel. kom.
0605-993-107.
Sprzedam kocioł na ekogroszek 25 kW, używany, tel. kom. 0602-587-341.
Sprzedam krokwie, łaty itp. topolowe, 550 zł/
m3, tel. kom. 0506-202-161.
Segment pokojowy, tel. kom. 0691-224-672.
Sprzedam drewno opałowe, tel. kom.
0662-247-116.
Pralka automatyczna Indesit WIE87, tel. kom.
0660-674-914.
Lodówka mała na gwarancji, tel. kom.
0605-996-313.
Las 1 ha, tel. kom. 0609-846-254.
Skrzypce po obniżonych cenach,
tel. (046) 831-62-12, tel. kom. 0798-301-745.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0663-766-558.
Bale topolowe dł.5,6m gr. 8cm- sprzedam, tel.
kom. 0607-316-856.
Tapczanik jednoosobowy, meble młodzieżowe, rower młodzieżowy, segment pokojowy,
sprzedam tanio, tel. kom. 0602-220-189.
Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki marki
„Rapido”, stan bdb, tel. kom. 0604-639-833.
Overlock, tel. kom. 0505-065-040.
Kamienie polne, tel. (046) 838-71-42.
Sprzedam kanapę dwuosobową 140 zł, telewizor 21” 150 zł, tel. (046) 837-09-12, tel. kom.
0783-277-807.
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Piec miałowy typu Tilgner 27 kW, 2000
rok, sterowany komputerem, tel. kom.
0605-384-501.
Sprzedam 2 krajalnice przemysłowe (sklepowe), tel. kom. 0504-350-641.
Stół do ping ponga Kettler, tel. kom.
0608-354-272.
Sprzedam drewniane dziecięce łóżeczko z
wyposażeniem (materac, pościel, baldachim)
- cena 270 zł, tel. kom. 0721-308-970.
Sprzedam meble sklepowe, manekiny, tel.
kom. 0503-077-949.
Kuchnia indukcyjna, radio do Brava, tel. kom.
0664-950-857.
Topole - ścięte, tel. kom. 0608-641-030.
Zamrażarka nowa, otwierana do góry, tel. kom.
0514-571-940.
Elektroniczne regulatory kotłów c.o. Centrum
Budowlane Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Ścianka działowa lusto-drzwi do zabudowy
szafy, garderoby, tel. kom. 0604-565-096.
Sprzedam 10 szt. topoli na pniu, tel. kom.
0693-036-559.
Sprzedam sedes, umywalkę, 2 zlewy używane,
maszynę do szycia Łucznik (starego typu),
tel. (046) 839-63-72.
Lada chłodnicza, tel. kom. 0509-934-160.
Kompresor dwucylindrowy, tel. kom.
0888-762-298.
Suknia ślubna na 155 cm, rozmiar L, tel. kom.
0513-847-535.
Podkłady drewniane, tel. kom.
0691-521-076.
Wózek wielofunkcyjny Firmy Taco City
Voyager, nosidełko głębokie, spacerówka, tel.
kom. 0791-510-880.
Wyposażenie sklepu spożywczego: kasa,
waga elektroniczna, witryna chłodnicza, lada
chłodnicza, tel. kom. 0603-070-501.
Agregat prądotwórczy 9,5 kW, tel. kom.
0667-468-883.
Wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom.
0603-897-110.
Sprzedam wózek spacerowy, tel. kom.
0502-534-610.
Wypoczynek, bordo (kanapa + 2 fotele + 2
duże i 4 małe poduszki), stan bdb, tel. kom.
0692-868-817.
Kaloryfery żeliwne, tel. kom. 0692-556-557.
Kuchnia gazowa, fotel 2-osobowy, rozkładany,
tel. kom. 0728-492-912.
Lodówka Elektrolux na gwarancji, tel. kom.
0667-566-961.
Sprzedam instrument klawiszowy Kork i 3,
kolumny estradowe, mikser, końców kimocy,
tel. kom. 0691-621-098.
Sprzedam 2 duże kaktusy - Agawy, tel. kom.
0667-816-324.
Dęby, tel. (046) 838-80-55.
Bramy, furtki, balustrady ozdobne zrobię na
zamówienie oraz sprzedam bramę ozdobną,
1500 zł, tel. (046) 838-56-26, tel. kom.
0503-911-667.
Silnik elektryczny 5,5 kW, 2 piły tarczowe 80,
tel. kom. 0502-556-235.
Generator prądotwórczy 9,6 kW, nowy, tel.
kom. 0792-273-646 po 18.00-tej.
Silnik elektryczny 17 kW, 1360 obrotów, 600
zł, tel. kom. 0503-695-754.
Sprzedam futro z norek, rozmiar 44,
kurtkę z norek, rozmiar 46, tel. kom.
0660-795-151.
Sprzedam tanio piękną suknię ślubną, 38/40,
tel. kom. 0511-300-653.
Nokia 3110 z aparatem, kamerą, tel. kom.
0662-018-566.
Rozbiór mięsa, Bratoszewice, sprzedaż hurtowa, tel. kom. 0504-198-216.
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego,
tel. kom. 0662-471-813.
Sprzedam kuchnię węglową lewostronną, tel.
kom. 0721-578-007.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0506-923-336.
Krokwie, łaty, kontrłaty (świerk, sosna,
topola), tel. kom. 0606-303-475.
Łóżko sosnowe z materacem, łóżko
z MDF z materacem, biurko sosnowe,
tel. (046) 837-55-15 po 17.00-tej, tel. kom.
0603-939-558.
Sprzedam 5 kaftanów ręcznie haftowanych,
tel. (046) 837-39-90.
Francuska suknia ślubna rozm. 36/38 stan idealny, tel. kom. 0888-838-750.
Tapczan jednoosobowy tanio sprzedam, tel.
kom. 0600-262-693.
Sprzedam piec CO 18 KW „Podlasiak” 2-sezony grzewcze z dmuchawą i komputerem,
tel. kom. 0693-405-133.
Sprzedam segment 3- części, ławę, ławostół, wózek dziecinny i dywan, tel. kom.
0889-272-196.
Sprzedam kamień, korę, kostkę granitową, drewno kominkowe, tel. kom.
0516-324-160.
Suknia ślubna roz. 38/165cm 50% ceny
zakupu, tel. kom. 0662-657-213.
TV Philips Unimor, przyczepka Niewiadów,
tel. kom. 0504-271-049.
Wiertarka szwajcarska dużej mocy 1020W,
piecyki gazowe, radio CD Player Aiwa w
paczce, stary kredens stołowy, szafa na ubrania, tel. (046) 837-65-39.
Nowy silnik spalinowy 5 KM, agregat prądotwórczy 1,65 kW, używany bojler 100l, pustaki
szklane, nowe w paczkach, butle gazowe,
tel. (046) 837-65-39.

Duże beczki na ogórki, plastikowe, automatyczna drukarka offsetowa, nowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej w paczce, kominek
gazowy, tel. (046) 837-65-39.
Nowa lutownica elektryczna i gazowa, 2
rowery damskie, 2 duże zwoje grubych rur
plastikowych 1,75” (zewnętrzna), 1,25”(wewnętrzna), tel. (046) 837-65-39.
Drzwi wewnętrzne drewniane szklone z
futryną 1,20x2m, system do wiercenia studni
głębinowych, silnik, wieża, wiertła, rury, wiele
innych przedmiotów, tel. (046) 837-65-39.
Sprzedam pustak 9, tel. kom. 0504-630-343.
Kamienie, tel. kom. 0605-735-173.
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Samsung CLX-2160, nowe (ksero, skaner, drukarka), tanio, tel. kom. 0606-370-704.
Stemple budowlane 2,80 m, 270 szt., tel. kom.
0603-264-087.
Lada chłodnicza, tel. kom.
0604-784-292.
Telewizor Grundig 21”, tel. kom. 0608-189-585.
Łóżeczko dziecięce, tel. kom. 0691-488-868.
P i e c y k g a z o w y i a k u m u l a c y j n y,
tel. (046) 830-31-34.
Skrzydła okienne, przeszklone, drewniane, tel.
kom. 0693-824-712.
Sprzedam Hortensję, Bukszpan, Lawendę,
winorośl, tel. (046) 837-42-44.
Keyboard Casio, tel. kom. 0721-136-025
po 17.00-tej.
Części zamienne do betoniarek. Remonty, tel.
kom. 0603-072-751.
Agregat prądotwórczy, tel. (046) 837-53-86.
Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.
Sprzedam dębowy zestaw ogrodowy: huśtawkę, stół, ławy, fotele, tel. kom. 0889-601-888.
Wyprzedaż: maszyny szwalnicze, overlocki,
stebnówki, 400-600 zł/szt., sprawne technicznie, tel. kom. 0519-030-673 0507-014-357.
Jasne meble młodzieżowe z biurkiem i
tapczanem jednoosobowym - sprzedam,
tel. (046) 837-86-76.
Biała glazura - pilnie i bardzo tanio sprzedam
30 mkw., Opoczno gatunek I, wymiary 15x15,
tel. kom. 0608-041-709.
Skrzynki uniwersalki, stemple budowlane,
drewno opałowe, tel. kom. 0665-072-555.
Sprzedam cegłę kratówkę Plecewice, tel. kom.
0600-445-127.
Pierze gęsie, tel. kom. 0600-594-590.
Dwie sztuki 6 m ceownik ocynkowany, 2 osie z
wozu na przyczepę, tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam TV LG. 100 Hz 29 cali, kino domowe LG 3w1, nagrywarkę DVD Samsung, tel.
kom. 0668-227-207 po 16.00-tej.
Bielarka, tel. kom. 0682-101-989.
Sprzedam 2 łóżeczka dziecięce + materace, foteliki samochodowe, tel. kom.
0607-774-344.
Sprzedam meble pokojowe. Tanio!, tel. kom.
0697-118-333.
Aparat cyfrowy Agfaphoto, tel. kom.
0510-212-509.
Grzejniki żeliwne, tel. kom. 0603-755-309.
Piec c.o. stalowy węglowy 1,8 m, tel. kom.
0510-496-457.
Overlock 3-nitkowy, przemysłowy, tel. kom.
0781-740-752.
Okna drewniane, nowe, kamień polny, oddam
ziemię, ziemio-gruz, tel. kom. 0667-118-194.
Cegła klinkierowa Pomerania 1,80 zł/szt.,
1300 szt., tel. kom. 0663-138-211.
Parkiet jesion, klepka, 25x70x360 mm, 23,5
mkw., tel. kom. 0663-138-211.
Tokarnia i wiertarka stołowa, tel. kom.
0514-594-125.
Blachę trapezową 18 zł/mkw, tel. kom.
0501-694-856.
Piec węglowy Pleszew 3KW po trzech
sezonach użytkowania, stan bdb, tel. kom.
0697-142-195.
Tanio komputer AMD ATHLON 2600 +
monitor 17” Flatron I Mini wieże JVC, tel.
kom. 0511-172-564.
Telewizor Sharp 32”, tel. kom. 0602-736-692.
Trzy palety cegły kratówki U-220, tel. kom.
0606-634-729.
Roczna lodówka na gwarancji, dwuosobowa,
nowa sofa, tel. kom. 0697-240-488.
Cegła kratówka U220 oraz DZ120, każdą ilość, tanio, tel. kom. 0600-445-127
lub po 20.00-tej 0607-242-270.
Lampy jarzeniowe, tel. kom. 0792-249-946.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0792-249-946.
Sprzedam kanapę narożną, fotele, ławostół,
tel. kom. 0500-198-067.
Dwie bramy 4 m + furtka 90 cm, nowe, niemontowane, tel. kom. 0606-357-786.
Pralka Indesit, tel. (046) 837-25-52, tel. kom.
0607-316-898.
Futro z norek sprzedam, tel. kom.
0609-467-928.
Sprzedam cement - 360 zł netto, tel.
kom. 0600-803-514.
Silnik lejland z turbem (po remoncie), tel. kom.
0721-688-079.
Quad 110, mało używany, tel. kom.
0692-438-082.
Wózek 3-funkcyjny na gwarancji (nowy), tel.
kom. 0504-205-189.
Telewizor 29 cali Samsung, 500 zł, zmywarka
Zanussi 800 zł, tel. kom. 0697-725-858.

Samochód wyścigowy na akumulator 300 zł,
Quad na pedały firmy Snoby, 300 zł, tel. kom.
0697-725-858.
Stemple budowlane, 270 szt, tel. kom.
0696-490-902.
2 tunele foliowe 7×30 m, tel.
(0-46)/831-20-65.
Drewno na opał, tel. kom. 0667-646-961.
Wersalka, 2 fotele, 2 pufy, stolik i regał, Skierniewice, tel. (0-46)/833-83-07,
0785-146-866.
Akwarium 75 l z wyposażeniem ze stolikiem, niedrogo - sprzedam, tel. kom.
0506-840-122.
Tanio sprzedam betoniarkę 150l - 3 fazy, tel.
kom. 0503-746-911.
Kredens dębowy stary, meble dziecięce,
telewizor 28’ Philips, dywan, tanio, tel. kom.
0602-888-333.
Regały, lady sklepowe i gablota, tel. kom.
0504-742-939.
Suporex 24 szary, 15 palet, 8 zł sztuka, tel.
kom. 0608-365-914.
Buda ocieplona kryta blachodachówką w bardzo dobrym stanie, tel. kom. 0604-401-770.
Płyta ceramiczna z piekarnikiem firmy Whirpool, tanio, tel. kom. 0608-533-792.
Konstrukcja namiotu foliowego 30×7, tel.
kom. 0604-149-279, 0606-291-310.
Piach, żwir, ziemia, gruz, tel. kom.
0602-520-195.
Drewno kominkowe dębowe i brzoza, tel.
kom. 0662-686-024.
1200 m rur 2, tel. kom. 0510-753-137.
Mikrofalówka Panasonic, tel. kom.
0509-620-300.
Maszynę do szycia i overlok, tel. kom.
0697-015-078.
Glebogryzarka ogrodowa niemieckie z silnikiem bryksa, betoniarka 500l, 80 l z silnikiem
jednofazowym-niemiecka, kabina do Żuka typ
A11, opona do ciągnika Ursus 60 14.9/28, tel.
kom. 0663-926-984.
Komin 16 m wysoki, stalowy. 2 piece po 25
m, tel. kom. 0516-840-568.
Duży namiot harcerski, tel. kom.
0509-620-300.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie zasyp miałem, co 7 dni, tel. kom. 0665-678-529.
Duży kiosk handlowy 3,5 x 4,7 m, witryny
aluminiowe, rolety, tel. kom. 0509-620-300.
Dmuchawy, sterowniki do kotłów, tel. kom.
0601-070-363.
Stemple budowlane, tel. kom. 0601-517-368.
Maszyna do pakowania drutu, gwoździarki 50.
Tel. 0513-712-813.
Hala stalowa (konstrukcja) o wym. 15X72, 5m
wysokości, konstrukcja zdemontowana, bliższe informacje pod, tel. kom. 0502-674-189,
0506-188-596.
Odsprzedam granulat styropianu, tel. kom.
0664-966-270.
Maszyna do pierścieniowania gwoździ, tel.
kom. 0513-712-813.
Sprzedam skrzyniopalety na jabłka, tel. kom.
0603-538-959.
Producent siatki ogrodzeniowej, tel. kom.
0607-512-131.
Piaskowiec ozdobny, transport, tanio, tel. kom.
0501-587-247.
Piec CO, 25KW, uniwersalny, regulator temperatury, tel. kom. 0602-617-451.
Regał, meblościanka, kolor orzech, tel. kom.
0696-442-923.
Maszyna do pakowania drutu, gwoździarki 50.
Tel. 0513-712-813.
Maszyna do pierścieniowania gwoździ, tel.
kom. 0513-712-813.
Monitor na gwarancji Samsung Panorama 20
cali, tel. kom. 0508-230-368.
Maszyna do szycia stębnówka, tel.
(0-46)/814-18-57.
Silnik do betoniarki 220V lub 380V, moc
1,2KW - 2KW, tel. kom. 0606-273-115.
Ogrodzenia betonowe, siatka, słupy do
siatki, tuneli foliowych, sadu, tel. kom.
0515-235-962.
Kredens stary i inne antyki, tel. kom.
0602-516-603.

Przyjmę pracowników do baru w Krępie, mile
widziane doświadczenie w gastronomii, tel.
kom. 509700345.
Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków,
godziny nocne, od 1.400 netto, tel. kom.
0508-040-104.
Zatrudnię szwaczki - spodnie, tkanina, Głowno, tel. kom. 0791-020-673.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca
do 16.00, tel. kom. 0606-958-480.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca
do 16.00, tel. kom. 0665-431-100.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki oraz na guzikarkę i dziurkarkę, tel. kom. 0601-635-056.

Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.
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 szwaczki na szwalnię oraz
chałupniczki, tel. (042) 719-30-63, tel.
kom. 0604-475-553.
Zatrudnię dziewiarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Zatrudnię hafciarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0609-100-100.
Zatrudnię pracownika, zakład kamieniarski, Stryków, tel. (042) 719-81-66.
Zatrudnię operatora koparki w Łowiczu, tel.
kom. 0502-124-098.
Zatrudnię do rozładunku owoców oraz wózkowych, tel. kom. 0608-333-014.
Firma „Budmax” Bolimów zatrudni
brukarzy, drogowców, pracowników
niewykwalifikownych do pracy przy
robotach brukarskich i drogowych z
Bolimowa i okolic. Płace 10-15 zł/h, tel.
kom. 0601-329-022.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię szwaczkę, tkanina, Głowno, tel.
kom. 0509-571-801.
Zatrudnię na cały etat i osobę na piątek i
sobotę, sklep mięsny, Łowicz, tel. kom.
0512-335-702.
Zatrudnimy kierownika produkcji,
szwaczki do szycia strojów kąpielowych, pakowaczki wyrobów, Głowno,
tel. kom. 0601-204-540, 0603-091-477.
Gipsiarzy, glazurników zatrudnię od zaraz, tel.
kom. 0505-140-155.
Zatrudnię szwaczki. ŁOWICZ, tel. kom.
0500-243-325.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0606-617-497.
Emeryt potrzebny do palenia w kotłowni co
drugi dzień, tel. kom. 0504-113-422.
Zatrudnię kierowcę na samochód ciężarowy
dwuosiowy (10 t), tel. kom. 0605-993-107.
Zatrudnię szwaczki do szycia kurtek.
ŁOWICZ, tel. kom. 0508-191-931.
Zatrudnię tynkarzy na agregat i murarzy, tel.
kom. 0502-332-421 0605-062-396.
Firma zatrudni mężczyznę do barwienia
skarpet i prac magazynowych, tel. kom.
0603-709-330.
Fryzjerkę zatrudnię, wysokie zarobki.
Łowicz, tel. kom. 0501-788-112.
Pomocnik budowlany, tel. kom. 0605-636-228,
0663-766-573.
Studio fryzjerskie Trendy Hair Fashion Sochaczew zatrudni fryzjera/ów,
tel. (046) 862-26-09.
Zatrudnię sprzątaczkę z doświadczeniem w Głownie, tel. kom.
0603-610-512.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię osobę do cukierni z doświadczeniem w Głownie, tel. kom.
0603-610-512.
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, tel. kom. 0501-761-347.
Przyjmę kobiety do formowania skarpet. Praca
3 zmianowa, Łowicz, tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię w firmie remontowej w Łowiczu
malarza-gipsiarza, tel. kom. 0602-159-095.
Zatrudnię do utrzymania zieleni w Łowiczu
(koszenie trawy, cięcie żywopłotu), prawo
jazdy kat. B, tel. kom. 0695-634-141.
Zatrudnię ludzi do zbioru jabłek, 14
km od Łowcza- zapewniam dowóz, tel.
kom. 0500-097-341.
Zatrudnię masarza w Łowiczu, tel. kom.
0507-130-136.
Zatrudnię glazurników z Głowna i okolic, tel.
kom. 0516-268-719.
Firma poszukuje osób do ekspozycji towaru
(wykładanie, inwentaryzacja), tel. kom.
0503-141-236.
Dorywczo złotą rączkę zatrudnię, tel. kom.
0501-074-060.
Firma Adecco poszukuje pracowników
produkcji oraz operatorów wózków widłowych. Zapewnimy bezpłatny transport pracowniczy, tel. (042) 632-79-85.
Wyszkolę i zatrudnię operatorów central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tel. kom.
0501-074-060.
Przyjmę pomocnika na budowę, tel. kom.
0723-327-465.
Zatrudnię do zbioru jabłek, tel. kom.
0603-441-292.
Przyjmę pomocnika do prac budowlanych, tel.
kom. 0602-717-207.
Zatrudnię pomocnika do prac remontowych,
tel. kom. 0668-821-932.
Zatrudnię do montażu okien, doświadczenie, prawo jazdy, okolice Głowna,
tel. kom. 0691-224-731.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0607-343-338.

Commercial Union zatrudni Menadżera ds.
Rekrutacji. CV - na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek _Jankowski@
cu.com.pl.
Zatrudnię dziewiarza (możliwość przyuczenia), szwaczki, tel. kom. 0502-478-802.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, tel. kom.
0606-240-378.
Zatrudnię młodego, dyspozycyjnego mężczyznę do pracy na Stacji
Paliw PKN ORLEN w Głownie jako
pracownika obsługi klienta, tel. kom.
0695-355-492 lub osobiście na stacji.
Zatrudnię operatora koparki, koparko-ładowarki, walca, spychacza i ładowarki z
doświadczeniem, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.
Zatrudnię kelnera/kelnerkę z doświadczeniem
na weekendy, tel. kom. 0505-500-338.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0604-180-054.
Przyjmę pracownika do zakładu wulkanizacyjnego, Głowno, tel. kom. 0698-783-854.
Zatrudnię przy układaniu kostki, tel. kom.
0600-966-983.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym,
Łowicz, tel. kom. 0512-088-422.
Zatrudnię młode osoby do układania kostki
brukowej, tel. kom. 0697-778-557.
OPOZH w Głownie zatrudni kierowcę
C+E, tel. (042) 719-11-06, tel. kom.
0601-256-323.
Pomoc do stolarni, Tuwima 3, Głowno, tel.
kom. 0660-418-080.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0607-267-206.
Zatrudnię kucharza/-rkę oraz kelnera/-rkę, tel.
kom. 0510-093-724.
Przyjmę młynarza, Stryków, tel. kom.
0601-066-904.
Biuro nieruchomości zatrudni Panią (30-45 lat) w charakterze agenta
nieruchomości. Wysokie zarobki,
samochód służbowy. Skierniewice, Al. Niepodległości 14, tel. kom.
0509-745-155.
Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę, asystentkę lub osobę do pomocy (do przyuczenia),
tel. (046) 837-62-93 po 18.00-tej.
Przedstawiciel handlowy, własna działalność,
samochód, współpraca z zakładami fryzjerskimi, tel. kom. 0602-728-864 po 18.00-tej.
Zatrudnimy w Błoniu do kosmetyków
pakowaczki i magazynierów Zapewniamy dojazd, tel. (046) 855-43-50
0501-700-594, tel. kom. 0509-402-389.
Przyjmę pracowników do sortowania złomu, a także spawacza gazowego, tel. kom.
0507-076-642.
Zatrudnimy kierowcę kat. C+E z doświadczeniem mile widziana znajomość języka obcego, tel. kom.
0660-493-661.
Zatrudnię pracownika -sprzedawcę do sklepu
meblowego w Łowiczu. Wymagania - odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość,
chęci do pracy. CV kierować na phdanpol@02.
pl, tel. kom. 0501-351-745.
Szwaczki zatrudnię, tel. kom. 0608-637-060.
Potrzebuję opiekunki dla starszej pani, Łowicz,
tel. (046) 837-37-50.
Zatrudnię murarzy, wysokie zarobki,
tel. kom. 0605-061-363.
Zatrudnię sprzedawcę + pomoc domową, tel.
kom. 0691-991-000.
Przyjmę kierowcę na kontener do 3,5 t, tel.
kom. 0510-264-038.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0668-008-211.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza,
tel. kom. 0668-479-265.
Zatrudnię pracowników ochrony, tel. kom.
0517-730-819.
Zatrudnię kierowcę C + E, załadunki Lidl Stryków - chłodnia, tel. kom. 0507-144-595.
Zatrudnię na stałe kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0606-506-111.
Zatrudnię pomoc domową (okolice Głowna),
tel. kom. 0607-344-403.
Zatrudnię mężczyznę do pracy przy koniach (możliwość zamieszkania), tel. kom.
0607-344-403, 0607-508-808.
Kasjer na stację paliw, tel. kom. 0609-999-685.
Pracownik gospodarczy, tel. kom.
0609-999-685.
Kucharka, tel. kom. 0609-999-685.
Kierowca C + E, tel. kom. 0609-999-685.
Do salonu odzieżowego Makalu w
Łowiczu asystentkę sprzedaży zatrudnimy. Wymagania: miła aparycja, umiejętność obsługi klienta.,
tel. (042) 676-21-03.
Zatrudnię technika RTG do obsługi mammografu, tel. kom. 0505-099-355.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników, tel. kom.
0501-208-878.
APS Salon ERY „Kaufland” ul Starzyńskiego
10/12 Łowicz, poszukuje osoby do roznoszenia ulotek, tel. kom. 0792-740-301.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka w Skaratkach,
tel. kom. 0509-166-937.
Zatrudnię kierowcę C + E po terenie kraju, korzystne warunki płacowe, tel. kom.
0602-630-653.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0600-878-065.

Poszukuję ludzi do zbioru jabłek, tel. kom.
0504-536-651.
Zatrudnię murarzy i pomocników
z zakwaterowaniem, tel. kom.
0501-952-531.
Zatrudnię panią do pomocy w domu (sprzątanie, gotowanie), tel. kom. 0793-410-243.
Przyjmę do pracy elektryka, tel. kom.
0603-614-363.
Zatrudnię w przychodni osobę na stanowisku handlowo-informatycznym, tel. kom.
0505-099-355.
Zatrudnię kierowcę kat. B, Stryków, tel. kom.
0505-190-989.
Przyjmę do rwania jabłek, tel. kom.
0604-772-503.
Zatrudnię kierowcę, kelnerko -barmankę, pizzermana, pomoc kuchnia, tel.
kom. 0604-183-003.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
posiadamy własny samochód, tel. kom.
0602-797-678.
Zatrudnię do zbioru jabłek (możliwość
dowozu), tel. kom. 0696-055-259.
Zatrudnimy do roznoszenia ulotek, 6 zł netto/
godz., tel. kom. 0696-003-011.
Mężczyznę, najchętniej z Łowicza do pomocy
w handlu obwoźnym 3-4 razy w tygodniu
zatrudnię, tel. kom. 0503-052-938.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom.
0665-788-787, 0605-061-361.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka w Kiernozi. Pilne!, tel. kom. 0693-957-353.
Firma transportowa zatrudni spedytora, tel.
kom. 0601-297-776.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel. kom. 0665-303-202.
Zatrudnię dekarza, tel. kom. 0662-785-002.
Zbiór malin w Skierniewicach, tel. kom.
0604-225-311.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie krajowym. Korzystne warunki płacowe, tel. kom.
0602-630-653.
Szwaczki, dobre zarobki, oporowe szycie, tel.
kom. 0501-624-411.
Zatrudnię pracowników do dwóch działów
handlowych magazynowych bez doświadczenia, gwarantujemy szkolenia, tel. kom.
0515-455-757.
Bank zatrudni doradcę klienta, katarzyna.
guzek@rigall.pl
Zatrudnię glazurników, pracowników do prac
wykończeniowych, praca w Skierniewicach,
tel. kom. 0606-444-609.
Firma „Aleksandra” zatrudni elektryków z
uprawnieniami i osobę na podnośnik, tel. kom.
0601-365-387.
Wykładowców języka angielskiego po
pedagogice, praca z dziećmi, tel. kom.
0792-888-376.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0512-344-790.
Praca dodatkowa dla przedstawicieli handlowych, tel. (0-46)/834-80-77.
Zatrudnimy przedstawicieli handlowych
i hostessy, Skierniewice, Łowicz, tel.
(0-46)/834-80-77.
Poszukuję pracownika do pracy w betoniarni
Rawa Maz., tel. kom. 0602-670-958.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, tel. kom.
0501-038-346.
Zatrudnię do pracy przy dociepleniach, Skierniewice, tel. kom. 0660-070-210.
Zatrudnię ekspedientkę, Kamion. Jaka praca,
taka płaca, tel. kom. 0605-881-822.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię przedstawicieli ubezpieczeniowofinansowych. CV na e-mail: rekrutacjaingnn@
wp.pl
Commercial Union zatrudni menedżera ds.
rekrutacji: CV na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek_Jankowski@
cu.com.pl
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Zatrudnię kelnerkę do pizzerii, Skierniewice,
tel. kom. 0516-391-763.
Zatrudnię kierowcę kat. B, tel. kom.
0607-610-786.
Zatrudnię blacharza, dekarza, tel. kom.
0607-610-786.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (0-46)/833-98-28 wew. 18.
Pracownika na skup złomu w Żyrardowie, tel.
kom. 0792-854-519.
Przyjmę do sprzątania ½ etatu, 8 złotych/
godzinę, ZPC Box, Nowe Kozłowice 78 koło
Żyrardowa, tel. kom. 0602-391-723.
Przyjmę do pakowania ciastek ZPC Box,
Nowe Kozłowice 78 koło Żyrardowa, 7,50
złotych/godzinę, tel. kom. 0602-391-723.
Gabinet stomatologiczny Dentinum zatrudni
lekarza dentystę w Żyrardowie, tel. kom.
0602-333-531, 046/ 855-46-73.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46)/833-98-28 wew.11.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Szwaczki - szycie garniturów, Żyrardów, tel.
kom. 0602-218-065.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. (0-46)/833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
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Szwaczki, Żyrardów, 8 godzin, 1 zmiana,
wysokie zarobki. Tel.0664-727-734.
Stomatologa w nowoczesnym gabinecie, tel. kom. 0606-676-063.
Dorywczo kierowcę na autobus turystyczny z
okolic Żyrardowa, tel. kom. 0601-325-221.
Barmanki - Barmanów Mszczonów. Tel.
0 604-478-928, Marcin.F@autograf.pl
Ekspedientka do sklepu spożywczego w
Ursynowie, tel. kom. 0607-077-555.
Poszukuję pracowników do prac budowlanych, wykończeniowych i przy gresie z okolicy Skierniewic, tel. kom. 0782-513-652.
Murarzy z doświadczeniem od zaraz na stałe,
zarobki powyżej 5000 złotych, tel. kom.
0608-224-789.
Kucharza, kelnera z doświadczeniem Karczma
Sole zatrudni, Adamowice gm. Mszczonów,
tel. kom. 0507-025-431.
Firma PPHU „Dach Met” Franopol 11, k/
Białej Rawskiej, zatrudni osobę na stanowisko
kierowca - magazynier, tel. (0-46)/815-92-56,
0607-091-127.
Zatrudnię do zbioru jabłek, Biała Rawska, tel.
kom. 0691-938-303.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0601-335-648.
Zatrudnię dekarzy, murarzy, cieśli, docieplenia
budynków, okolice Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0503-535-827.
Zatrudnię do zbioru jabłek, tel. kom.
0602-840-693.
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
Delta Security zatrudni pracowników ochrony bez licencji, mile widziane także kobiety, obiekty z okolic Ursynowa, Janek,
stawki godzinowe od 6zł netto, tel. kom.
0604-993-768.
Zatrudnię do zbioru jabłek od zaraz, tel. kom.
0603-884-065.
Zatrudnię pracownika - budowlanka, Rawa i
okolice, tel. kom. 0607-512-163.
Przyjmę do montażu okien z Żyrardowa, Mszczonowa i okolic, tel. kom. 0665-123-123.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka, tel.
kom. 0509-147-305.
Przyjmę 4 osoby do rwania jabłek, zakwaterowanie gratis, okolice Belska Dużego, tel. kom.
0513-134-356.
Firma PPHU Dach-Met Franopol 11 k/Rawy
Mazowieckiej, zatrudni komunikatywne
osoby do produkcji obróbek blacharskich
na warsztacie oraz spawacza - ślusarza.
Mile widziane osoby z doświadczeniem, tel.
(0-46)/815-92-56, 0607-091-127.
Przyjmę do zbioru jabłek, Biała Rawska, tel.
kom. 0694-921-601.
Zatrudnię tynkarza z umiejętnością obsługi agregatu tynkarskiego, tel. kom.
0504-727-671.

Poszukuję pracy jako pomoc kuchenna lub sprzątanie, pakowanie, tel. kom.
0885-734-183.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą,
tel. kom. 0666-713-903.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. (046) 837-90-98.
Mechanik, kierowca kat. A,B,C podejmie
pracę, tel. kom. 0660-486-081.
Młody, odpowiedzialny, pracowity,
prawo jazdy kat C, B - pilnie poszukuje
pracy, tel. kom. 0697-505-752.
Poszukuje pracy kat. B, rencista, matura,
dyplom technika spożywczego, tel. kom.
0500-761-142.
Zaopiekuję się starszą osobą, tel. kom.
0885-699-305.
Solidne roznoszenie ulotek, tel. kom.
0603-555-327.
Zaopiekuję się dzieckiem 2 - 5 lat do 4 godz.
dziennie w moim mieszkaniu. Mam 2,5-letnią
córeczkę, tel. kom. 0506-214-763.
Kierowca kat. B, C podejmie pracę dorywczą,
tel. kom. 0793-698-333.
Studentka rachunkowości podejmie praktyki,
tel. kom. 0507-602-368.
Głowno, emerytka, III grupa, pół etetu, szycie
wykluczone, tel. kom. 0513-314-717.
Mały zakład przyjmie przeszycia, tel. kom.
0791-496-831.
Przyjmę proste szycie na stębnówkę i overlok
5-nitkowy, tel. kom. 0516-508-608.
Zaopiekuje się dzieckiem, tel. kom.
0669-529-279.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
S tu d i o Wi d eo „K adr ”, tel. kom.
0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.

2.10.2008 r.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom.
0606-312-048.
Videofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom.
0606-302-466.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Cyfrowe vidwofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Foto-Video „Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.
Foto - usługi, tel. kom. 0606-326-359.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
0668-489-577.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem,
przydomowe oczyszczanie ścieków, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0507-043-684.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501-180-959.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Usługi w zakresie układania paneli podłogowych, ściennych, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 0608-410-972.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, docieplenia, tel. kom.
0697-638-898.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel. kom.
0602-736-692 0512-342-751.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.

Remonty - panele podłogowe, ścienne,
gipsy, płyty k/g, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, tel. kom.
0606-343-540.
Ocieplanie poddaszy, sufity podwieszane, malowanie, podbitki, gładź gipsowa, malowanie
elewacji, tel. kom. 0887-555-801.
Cięcie i kucie betonu - rozbiórki, tel. kom.
0697-558-777.
Wyrób i montaż schodów z drewna oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe,
malowanie, tel. kom. 0609-569-365.
Wynajmę ssyp do gruzu, tel. kom.
0502-037-951.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Docieplenia, tynki strukturalne, dachy podbitki, tel. kom. 0500-076-158.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
płyta karton/gips, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
P.U.H. HEN-POL świadczy usługi w zakresie:
cyklinowania, lakierowania parkietów, tel.
kom. 0607-090-260.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35, tel.
kom. 0600-294-318.
Malowanie, gładź, płyty k/g, panele, tel. kom.
0501-981-636.
Siatka, bramy, automatyka, tel. kom.
0604-777-062.
Glazura, terakota - łazienki, tel. kom.
0511-654-618.
Wykończenia solidnie, tel. kom.
0511-654-618.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, glazurnictwo, tel. kom. 0668-821-932.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Usługi remontowo-wykończeniowe, elewacje,
tel. kom. 0607-343-338.
Remonty adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Rusztowania warszawskie, sprzedaż wynajem. Centrum Budowlane Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Prace wykończeniowe, tel. kom.
0663-062-415.
Usługi ogólnobudowlane, budowy od podstaw, ogrodzenia klinkierem, siatki i płyt
betonowych, układanie glazury, terakoty,
tel. (046) 839-63-72.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie wnętrz,
płyta k/g - prace remontowe wykonam, tel.
kom. 0516-153-870.
Tynki, wylewki, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Usługi remontowe (glazura, terakota, gipsowanie, malowanie), tel. kom. 0604-199-840.
Usługi remontowo- budowlane, gładzie,
malowanie, panele podłogowe, tel. kom.
0782-860-011.
Remonty, wykończenia, tel. kom.
0792-615-902.
Wykończenia wnętrz, remonty, tel. kom.
0787-500-183.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0516-061-848.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty, przyłącza wewnątrz zabudowań, w
ogrodach, tel. kom. 0501-074-060.
Glazura, terakota, tel. kom. 0723-327-167.
Ekipa podejmie pracę ogólnobudowlane na
podwykonawstwie, tel. kom. 0723-327-167.
Gipsowanie, malowanie, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0606-364-518.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel.
kom. 0664-712-854.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Tynki - wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Glazura, trakota, remonty, tel. kom.
0662-240-771.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. kom. 0661-251-301.
Projekty domów jednorodzinnych, budynków
użyteczności publicznych, budynków gospodarczych, rozbudowy, nadzory budowlane, tel.
(0-46)/831-43-08, 0515-759-111.

Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele, docieplenia, wylewki, tanio, tel. kom.
0668-125-151.
Kobieca ekipa malarska odnowi wnętrza
mieszkań, tel. kom. 0516-039-432.
Wykończenia remontów budowlanych,
gładź, malowanie, tapetowanie, tel. kom.
0602-690-043.
Tynki, wylewki maszynowe, tel. kom.
0515-924-658.
Tynki gipsowe z agregatu, gładzie gipsowe,
tel. kom. 0695-601-328.
Malowanie, gładzie gipsowe, zabudowa, płyty
kg, poddasze, tel. kom. 0607-429-818.
Wylewki, posadzki betonowe, maszynowo,
tel. kom. 0606-986-179.
Budowa domów jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Wykończenia mieszkań pod klucz, tel. kom.
0603-624-879, 0603-615-269.
Glazura, terakota, gres, wykończenia od A do
Z, tel. kom. 0506-797-020.
Adaptacja poddaszy, dociepelnia, sufity
podwieszane, ścianki działowe, malowanie,
gipsowanie, wolne terminy, październik, tel.
kom. 0608-350-462.
Dachy, montaż, tel. kom. 0607-610-786.
Usługi koparko- ładowarką, tel. kom.
0887-064-503.
D a c h y, t e l . k o m . 0 7 8 7 - 3 0 3 - 9 4 5 ,
0504-421-157.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie podłóg,
parkietów, tel. kom. 0507-048-205.
Docieplenia, tynki strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom. 0500-076-158.
Wykopy mini koparką pod fundamenty,
ogrodzenia. Montaż instalacji wod-kan,
przydomowych oczyszczalni ścieków,
tel. kom. 0693-413-492.
Układanie, cyklinowanie podłóg, tel.
(0-46)/835-22-56.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602-779-602.
Tynki tradycyjne profesjonalne, tynkowanie
agregatem ze szlichtą kwarcową. Ar-Pol, tel.
kom. 0503-401-678.
Alantex i Sebbud, tynkowanie, wykonywanie
robót budowlanych, malowanie i szklenie,
zakładanie stolarki budowlanej, tel. kom.
0516-323-403, 0696-412-524.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Kominki, parapety, schody, itp. gres, granit
marmur, tel. kom. 0506-797-020.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737,
0668-327-588.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.
Malowanie kompleksowo, natryskowe techniki dekorowania wnętrz, panele, wykładziny
podłogowe, tel. kom. 0607-420-412.
Dachy - montaż, tel. kom.
0604-962-499.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0691-922-227.
Docieplenie stropodachów, sufitów podwieszanych, ścian i podłóg granulatem styropianu
lub wełny mineralnej, 1 mkw. od 9 zł. Tel.
044/714-27-94, 0664-966-270.
Wylewki betonowe posadzek mixokretem, tel.
kom. 0669-112-265.
Prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom.
0605-052-079.
Dachy, montaż więźby dachowej, pokrycia
dachowego, tel. kom. 0721-224-112.
Dachy montaż, tel. kom.
0607-335-663.
Remonty, układanie płytek, paneli i k/g, tel.
kom. 0785-543-472.
Malowanie, gładź, docieplenia tynki z
agregatu, wapienne i gipsowe, tel. kom.
0504-727-671.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom.
0669-201-962.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508-862-015.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki, tel. kom. 0880-850-697.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Zduny 9, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601-379-355.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe, monitoring wizyjny
CCTV, kontrola dostępu, uprawnienia, VAT,
tel. kom. 0601-303-858.

Montaż instalacji elektrycznych, tel. kom.
0697-801-028.
Domofony, tel. kom. 0691-961-244.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Hydrauliczne instalacje grzewcze i sanitarne
kompleksowo. Montaż kotłowni, ogrzewania
podłowego, tel. kom. 0608-390-429.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0604-342-084.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0602-711-127.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Usługi hydrauliczne, Skierniewice, tel. kom.
0726-116-126.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0603-917-448.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Siatka, bramy, automatyka, tel. kom.
0604-777-062.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0782-948-952.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0509-898-559.

ZESPÓŁ MUZYCZNY, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, TEL. KOM.
0692-584-020.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc techniczna, sieci komputerowe,
instalacje neostrady, składanie komputerów, części i podzespoły komputerowe, tel. kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Zabytkowym autem do ślubu. Wolne
terminy. Atrakcyjne ceny. Zdjęcia http://
utnij.eu/auto, tel. kom. 0604-131-581.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.
Zespól muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-854-670.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.
CHRISLER 300 Hemi limuzyna - śluby,
tel. kom. 0728-348-420.
Ś l u b y B M W 5 , Vo l v o , t e l . k o m .
0508-909-732.
Zespół na wesela z solistką, tel. kom.
0693-754-349.
Zawiozę do ślubu - BMW 7 nowy model, tel. kom. 0501-374-120.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.
Wynajem limuzyn i Aut retro, tel. kom.
0605-305-579.
Zespól- wesela, bale, tel. kom.
0606-632-267.
Autoholowanie 24 h., tel. kom.
0693-848-081.
Usługi transportowe - Bus, tel. kom.
0889-779-227.
Przewóz piasku, ziemi, żwiru, Volvo 11
t, tel. kom. 0604-260-859.
Wynajem Fiat Ducato Max Max, przyczepy Rydwan nowe, lawety i van, tel. kom.
0608-222-830, 0728-478--846.
Wyjazdy po samochód, podwóz osób, imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0728-478-846.
Medycyna naturalna, tel. kom.
0791-189-485.

Usługowe krojenie, klejenie tkanin, tel. kom.
0601-435-343.
L i n c o l n l i m u z y n a - ś l u b y,
tel. (042) 719-23-43.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon, stroje
łowickie) - wesela, doświadczenie, tel. kom.
0698-085-068.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691-961-244.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i
okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.
Ścinka drzew i sprzedaż węgla opałowego, tel. kom. 0792-027-388.
Profesjonalny makijaż ślubny i okolicznościowy z dojazdem do domu, tel. kom.
0693-093-705, 0519-540-807.
Zawiozę na śluby BMW 5, czarny, nowy
model, tel. kom. 0503-135-456.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony.
Renowacja i czyszczenie Łowicz, róg ul.
Bolimowskiej i Baczyńskiego,I i III środa
miesiąca godz. 11-17.
Usługi spawalnicze - spawanie
aluminium i kwasówki, tel. kom.
0600-445-127.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela, zabawy, tel. kom. 0507-792-106.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja , tel. (044) 725-02-95, tel. kom.
0504-171-191.
Profesjonalne robienie stron internetowych, tanio, tel. kom. 0798-461-155.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Dekoracja kościołów, sal weselnych
i innych, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027-388.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka, tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
0602-471-796.
Naprawa AGD, tel. kom.
0603-531-989.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
Możliwość kupna towaru, faktury VAT, tel.
(0-46)/830-22-54, 0502-321-194.
AGD - serwis, tel. (0-46)/832-27-61,
046/833-62-00.
Pogotowie komputerowe. Serwis,
naprawa, nauka obsługi, tel. kom.
0601-827-814.
Wypożyczę tanio stół wiejski z ozdobami,
beczułki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.
Kucharka wesela, komunie, sylwester,
tel. kom. 0880-009-305.
Schody z drewna, montaż, tel. kom.
0693-470-248.
Ogrodnicze, tel. (0-46)/833-74-31,
0504-688-169.
Szukam stałego odbiorcy makulatury, tel. kom.
0601-076-657.
Pranie dywanów i tapicerek samochodowych, tel. kom. 0601-385-824.
Naprawa i konserwacja wózków widłowych,
tel. kom. 0603-114-757.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600-979-826.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Trzebież, zrąbkowanie, wywóz gałęzi,
tel. kom. 0604-622-534.
Kominki, parapety, blaty kuchenne itp. Granit,
marmur, tel. kom. 0506-797-020.
Dach-system, krycie dachów, tel. kom.
0505-676-175.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
AUDI A6-śluby, tel. kom. 0697-725-858.
Usługi koparko-ładowarką - łyżki 30, 43, 75,
łyżka skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.
Projektowanie, aranżacja wnętrz, tel. kom.
0607-074-605.
Zawiozę do ślubu, nowe BMW 5, srebrne, tel.
kom. 0663-700-663.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. (0-46)/832-82-12,
0608-172-838.
Cyklinowanie, układanie parkietów, tel. kom.
0666-088-518.
Układanie kostki brukowej i granitowej, www.magbud.cba.pl, tel. kom.
0660-306-446.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0602-129-834.
Wywrotka: piach, żwir, gruz, ziemia, inne, tel.
kom. 0602-520-195.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8:00-20:00.
Wypożyczę stół wiejski + akcesoria, tel. kom.
0513-149-250.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
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Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Piaskowanie, tel. kom. 0691-225-788.
Transport, przeprowadzki, tanio, tel. kom.
0790-019-829.
Ogrody, projekt, wykonanie, pielęgnacja, tel.
kom. 0790-019-829.
Wypożyczalnia busów przyczep lawet - MULMAR, tel. kom. 0602-749-718.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0509-614-224.
Gotowanie, obsługa, wesela i inne imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0607-763-678.
Sprzątanie i mycie okien, tel. kom.
0603-045-110.
Sprzątanie domów - solidnie, tel. kom.
0692-862-646.
Ogrody - projektowanie i pielęgnacja,
tel. kom. 0604-325-439.

Wszystkich samotnych zapraszamy do placówki „Przystań Samotnych Serc” - usługi
matrymonialne, Sochaczew, czynne: wtorek,
czwartek, sobota w godz. 10.00-17.00, tel.
kom. 0518-997-388.
Mam 66 lat, poszukuję pani niskiego wzrostu,
tel. kom. 0784-788-651.
36-letni, wysoki, dobrze zbudowany, zmotoryzowany, niezależny finansowo, pozna
Panią z okolic Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0669-595-623.

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

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Mgr matematyki, korepetycje,
tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Język angielski, tel. kom. 0696-700-355.
Chemia korepetycje, matura, tel. kom.
0601-613-963.
Pomogę w lekcjach SP, gimnazjum, tel. kom.
0601-613-963.
Angielski profesjonalnie, tel. kom.
0694-867-512.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
korepetycje, tel. kom. 0501-475-100.
Język angielski - korepetycje, tel. kom.
0698-514-448.
Język angielski, korepetycje - nauczyciel, tel.
kom. 0693-824-741.
Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum, tel. kom. 0696-545-562 po 16.00-tej.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Język angielski korepetycje - nauczyciel, tel.
kom. 0504-750-720.
Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna,
tel. kom. 0506-178-472.
Angielski - korepetycje, tel. kom.
0608-116-097.
Angielski- magister anglistyki. Wszystkie poziomy. Przygotowanie do egzaminów. Tłumaczenia, tel. (046) 837-87-89,
tel. kom. 0602-715-933.
Matematyka, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, student, tanio, tel. kom.
0694-658-974.
Korepetycje z języka francuskiego, tel. kom.
0506-707-187.
Prezentacja maturalna, pomoc, tel. kom.
0608-433-138.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Biologia, Łowicz, tel. kom. 0606-875-485.
Angielski korepetycje, tel. kom.
0509-637-616.
Fizyka, matematyka, chemia, korepetycje
student, tel. kom. 0500-104-432.
Kursy: j. angielski, niemiecki, Stryków, tel.
kom. 0696-751-596.
Korepetycje matematyka SP, gimnazjum, tel.
kom. 0697-604-537.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Angielski - matura, egzamin gimnazjalny, korepetycje, nauczyciel, tel. kom. 0502-268-619.
Angielski profesjonalnie - wszystkie poziomy,
tel. kom. 0604-565-096.
Nauczyciel języka angielskiego udzieli korepetycji, tel. kom. 0886-131-997.
Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji,
przygotuje do matury, wszystkie poziomy,
tanio i profesjonalnie. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Matematyka - korepetycje (doświadczenie),
tel. (046) 837-01-80.

Korepetycje z języka angielskiego, gimnazjum, podstawówka Głowno, tel. kom.
0697-194-870.
Angielski korepetycje. Studentka IV roku
anglistyki UŁ. Wszystkie poziomy, tel. kom.
0667-566-265.
Korepetycje z matematyki, poziom szkoły
podstawowej, gimnazjum, liceum. Uczeń
klasy III LO, tel. kom. 0513-170-556.
Język polski, język angielski - korepetycje, wypracowania, tanio, tel. kom. 0607-328-038.
Prezentacje maturalne, doświadczenie,
tel. kom. 0600-626-712.
Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.
Chemia, tel. kom. 0601-613-963.
Centrum Języków Obcych Clever: angielski, niemiecki. Wszystkie grupy wiekowe,
przygotowanie do egzaminów (np. matura,
gimnazjum). Atrakcyjne ceny, tel. kom.
0505-806-570, 0663-457-098.
Język niemiecki, profesjonalnie, tel. kom.
0606-230-036.
Korepetycje - język polski: szkoła podstawowa, gimnazjum (nauczyciel), tel. kom.
0516-151-696.
Geografia matura, Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.
Angielski uAnglika, konwersacje, przygotowanie do egzaminów, tel. kom. 0668-362-294.
Angielski, tanio, tel. kom. 0607-160-766.
Matematyka, tel. kom. 0668-379-885 po
16.30.
Nauczyciel biologii-korepetycje, przygotowanie do matur, tel. kom. 0512-473-006.
Matematyka, korepetycje, tel. kom.
0693-366-068.
Angielski, nauczyciel, wszystkie poziomy,
matura, dojeżdżam, tel. kom. 0668-374-033.
Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.
Angielski, niemiecki Żyrardów, tel. kom.
0606-649-423.
Studentka rusycystyki UW udzieli korepetycji
z języka rosyjskiego na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum, tel. kom.
0603-043-606.
Niemiecki: korepetycje, wszystkie poziomy,
Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0501-615-520.
Chemia, fizyka, matematyka, tel. kom.
0698-402-521.

Kupię pszenżyto, jęczmień, pszenicę paszową.
Duże ilości, odbiór własnym transportem, tel.
kom. 0692-292-969.
Kupię siano z dowozem, tel. kom.
0607-344-403.
Kupię cebulę, ziemniaki, buraczek, tel. kom.
0695-052-735.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0608-450-864.
Klacze 9 lat, źrebną 12 lat ze źróbką, tel. kom.
0601-297-780.

Kupię knury, maciory i krowy, tel. kom.
0608-731-038.
Byki mięsne mieszane do 400 kg kupię, tel.
kom. 0603-802-304.
Kupię młodą krowę po wycieleniu, tel. kom.
0694-780-514.
Skup macior, knurów. Wysokie ceny.
Nawiążemy współpracę z hodowcami i punktami skupu, tel. kom.
0603-711-760.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
Kupię kosiarki listwowe Osa, kopaczki
elewatorowe, siewniki konne, zgrabiarki do
siana, pługi 2, ciągniki T-25 Władimirec, tel.
kom. 0509-293-050.
Kupię oponę tylnią do C-330 12.4/28, tel. kom.
0695-774-319.
Kombajn Bizon, 1986 rok z sieczkarnią i
przystawką do kukurydzy, kombajn John
Deere 1075, 1984 rok z sieczkarnią, tel. kom.
0503-528-645.
Betoniarka 150, C-330 bez prawa do rejestracji, Zetor Super, tel. (046) 838-06-79.
Siewnik zbożowy do ciągnika, agregat uprawowy, przyczepa, tel. kom. 0888-107-443.
Kombajn ziemniaczany Anna 2-rzędowy, tel.
kom. 0660-076-544.
Kupię kosiarkę listwową „Osę”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kopaczka ciągnikowa, tel. k om.
0514-539-021.
Wózek widłowy RAK-GPW kupię, tel.
kom. 0886-802-487.

Kupię duże wąskie koła C-360, 9,5 x 28,
tel. kom. 0600-276-698.
Kredyty dla rolników, tel. kom.
0500-167-670.

WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Otręby pszenne: śruta sojowa. Możliwość
transportu i rozliczenia przez OSM Łowicz,
tel. kom. 0607-267-282.
Sprzedam sadzonki z truskawek, tel.
kom. 0888-985-856.
Żyto, pszenżyto i pszenicę do siewu, tel. kom.
0888-310-618.
Sprzedam pszenżyto siewne, mieszankę
zbożową, sprasowaną słomę, tel. kom.
0509-065-711.
Sprzedam zboże paszowe; 4t mieszanki, 3t pszenżyta, 1,5t żyta i siano w kostkach, tel. (046) 839-63-24, tel. kom.
0600-763-979.
Sprzedam sadzonki truskawek,
tel. (024) 285-15-09 wieczorem.
Sprzedam sadzonki truskawek, różne odmiany, tel. kom. 0514-407-949.
Sianokiszonka w belach, tel. kom.
0602-522-478.
Pszenżyto Aliko Todan, pszenica Zyta, tel.
kom. 0791-187-027.
Przywóz młóta browarnianego, tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam siano i sianokiszonkę, tel. kom.
0692-648-948.
Sprzedam ziemniaki drobne, paszowe, tel.
kom. 0693-126-226.
Żyto siewne Bolko 5 t, słomę ze stodoły, siano, tel. kom. 0693-238-793.
Sprzedam żyto, owies, tel. kom.
0887-630-510.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
0889-513-764 po 19.00-tej.
Żyto i pszenżyto do siewu. Sromów,
tel. (046) 838-44-77.
Sprzedam żyto, pszenżyto,
tel. (046) 839-13-52.
Wytłoki jabłkowe, świeże z dostawą
do klienta. Wystawiamy fakturę VAT,
tel. kom. 0693-025-909.
Obornik koński sprzedam, Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Sprzedam 5 t żyta, tel. kom. 0691-243-245.
Sprzedam słomę pszenną - kostka, tel. kom.
0663-510-567.
Trzy tony owsa, trzy tony pszenżyta, tel. kom.
0503-124-344.
Pszenżyto jare i mieszanka, tel. kom.
0660-742-978.
Owies, pszenica, jęczmień, pszenżyto,
tel. kom. 0693-841-304.
Słoma jara w okrągłych belach, tel. kom.
0785-300-332.
Jęczmień paszowy, tel. kom. 0600-722-015.
Sprzedam ziemniaki jadalne Lordy, tel. kom.
0697-693-606.
Sprzedam pszenicę i pszenżyto nabyte w
centrali, siewnik konny 17 przerobiony do
ciągnika, tel. (024) 236-52-58 po 20.00.
Sprzedam mieszankę zbożową, tel. kom.
0601-454-893.
Pszenżyto, tel. kom. 0601-776-221.
Sprzedam nasiona zbóż do siewu: żyto,
pszenżyto i pszenica. Sadzonki truskawek
odmiana: Elsanta. Cena do uzgodnienia.
Telefony kontaktowe, tel. (024) 277-61-80,
tel. kom. 0694-456-985.
Sprzedam pszenżyto, owies, kukurydzę, tel.
kom. 0515-182-587.
Sprzedam siano i sianokiszonkę w balotach.
Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.
Siano, słoma, tel. kom. 0792-615-902.
Dynie sprzedam, Głowno,
tel. (042) 719-19-16, tel. kom.
0880-586-735.
Ziemniaki jadalne SANTE, tel. kom.
0600-475-814.
S p r z e d a m b u r a k p a s t e w n y,
tel. (046) 838-40-60.
Wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe
z dowozem, tel. kom. 0695-608-762.
Kukurydza, ziarno, kiszonka, tel. kom.
0512-522-648.
Mieszanka pszenżyto, tel. (042) 719-62-03.
Dynie sprzedam, tel. kom. 0600-262-693.
Słoma żytnia w kostkach, tel. kom.
0605-277-496.
Sprzedam jabłka spady. Rząśno 62 gmina
Zduny.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
0693-922-742.
Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.
Wapno defekacyjne, tel. kom.
0502-384-747.
Sprzedam pszenżyto siewne Fidelio, tel. kom.
0601-211-793.
Sprzedam mieszankę zbożową ok. 3 t, tel.
kom. 0602-677-216.
Sprzedam pszenżyto do siewu,
tel. (046) 838-08-66.
Wysłodki buraczane z dowozem, tel.
kom. 0605-255-914.
Sprzedam ziemniaki jadalne Lord,
tel. (046) 838-13-02.

Sprzedam pszenżyto do siewu pierwszy
rok z centrali Fidelio i Wifon, tel. kom.
0691-666-967.
Sprzedam sadzonki truskawek, tel. kom.
0609-502-387.
Bele ze słomy, tel. kom. 0781-941-297.
Mieszanka, pszenżyto, owies, tel. kom.
0504-832-533.
Żyto i pszenżyto, tel. (046) 838-78-46.
Pszenżyto 520 zł/t, pszenica Fregata, tel. kom.
0604-948-641.
Sprzedam cebulę 10 t po 0,50 gr., kwota mleczna 25000, tel. kom. 0694-780-514.
Sadzonki truskawek Wikat, Tarda, Filon, Pegazus, tel. kom. 0500-190-974.
S p r z e d a m b u r a k p a s t e w n y,
tel. (046) 837-23-88.
Żyto, tel. kom. 0663-361-787.
Sprzedam mieszankę zbożową, tel. (042) 719-56-41, tel. kom.
0691-613-453.
Sprzedam pszenżyto pierwszy odsiew
Pawo, pszenica pierwszy odsiew Tonacja,
tel. (046) 838-46-40.
Sadzonki truskawek Kent, Hanoi, tel. kom.
0885-640-804.
Sprzedam pszenżyto i mieszankę, tel. kom.
0695-545-883.
Sprzedam pszenżyto i pszenicę, tel. kom.
0723-517-852.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
0604-526-273.
Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667-944-852.
Sadzonki truskawek Elsanta, ładne, tanio, tel.
kom. 0510-338-075.
Sadzonki truskawek z plantacji 1 rocznej, tel.
kom. 0606-421-185.
Sadzonka truskawki, tel. (0-46)/833-05-35.
Ziemniaki jadalne ekologiczne z certyfikatem odmiana Irga i Astra, tel. kom.
0503-950-427.
Sadzonki truskawek, tel. kom.
0694-287-447.
Jęczmień jary, tel. kom. 0608-676-650.
Tanio sadzonki truskawek, tel. kom.
0880-639-610.
Sadzonka truskawek „Zenga”, 10 gr/ sztuka,
tel. (0-46)/835-32-79.
Ziemniaki paszowe i odpadowe, tel. kom.
0601-306-070.
Sadzonka truskawki i porzeczki, tel. kom.
0665-517-443.
Sadzonka truskawek, tel. kom.
0508-153-792.
Sadzonka porzeczki czarnej, odmiana Tisel oraz
2 tunele foliowe, tel. kom. 0507-756-634.
Sprzedam 8 ton owsa, tel. kom.
0691-235-338.
Dynia, tel. kom. 0601-942-571.
Słoma w kostkach, tel. kom. 0603-370-690.
Sprzedam dużą ilość kapusty głowiastej, tel.
kom. 0723-094-856.

Karp, karaś, lin, jaź, amur sprzedam, Gospodarstwo Rybackie Wiesiołów, tel. kom.
0506-671-456.
Oferujemy nasienie knurów Pen Ar Lan: P76;
Neckar Solbeck (Pietrain NN) Kocierzew, tel.
kom. 0607-267-282.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 0602-660-785.
Jałówka na ocieleniu, niedrogo. Popów 7,
tel. (046) 837-47-17.
Krowa pierwiastka zacielona, 3500 zł. Niedźwiada 29.
Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (024) 277-72-79.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0693-064-361.

Sprzedam 4 krowy, kwotę mleczną, zbiornik
na mleko 300 l, dojarkę, tel. (046) 838-83-77,
tel. kom. 0665-489-419.
Jałówka na wycieleniu, tel. (024) 277-93-12
po 20.00.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu początek
października, tel. (046) 838-11-81.
Sprzedam 6 krów mlecznych po wycieleniu
i cielne, jałówkę termin wycielenia koniec
września, tel. (024) 252-33-93, tel. kom.
0668-366-737.
Jałówka wysokocielna HF, kaczki rosołowe,
Złaków Kościelny, tel. kom. 0507-669-568.
Klacz źrebna, tel. kom. 0506-252-622.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 29.09, tel.
kom. 0512-280-159.
Sprzedam 3 jałówki wysokocielne, stado pod
kontrolą, tel. kom. 0607-714-085.
Jałówka wysokocielna, termin wycielenia
15.10, tel. (046) 838-17-97.
Trzy jałówki wysokocielne, termin wycielenia 20 październik, 23 listopad, 20 grudnia,
tel. (042) 719-48-17 wieczorem.
Jałówkę wysokocielną i kwotę mleczną sprzedam, tel. kom. 0607-172-809.
Krowa Jersey 4-letnia, tel. kom.
0507-773-536.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0604-943-589.
Sprzedam 2-letniego źrebaka,
tel. (046) 838-57-78.
Jałówka. Goleńsko 2, tel. (046) 838-15-20.
Sprzedam jałówkę cielną. Lipnice gmina Kocierzew, tel. (046) 838-48-30 po 19.00-tej.
Jałówka na wycieleniu, termin 30.X., Parma
34, tel. kom. 0668-331-746.
Sprzedam klacz rasy małopolskiej, 7 lat, tel.
kom. 0785-530-833 po 17.00-tej.
Jałówka na ocieleniu, tel. (046) 837-64-96.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, gm. Kiernozia, tel. kom. 0782-232-435.
Sprzedam jałówkę cielną, termin 23.10.2008,
tel. (024) 277-97-73.
Sprzedam 3 jałówki na ocieleniu, tel. kom.
0889-125-136.
Sprzedam krowę na ocieleniu, tel. kom.
0518-818-093.
Sprzedam prosiaki, 30 szt. po 30 kg, tel. kom.
0516-242-659.
Jałówki, cieliczki i zbiornik na mleko, tel. (046) 838-84-18, tel. kom.
0695-301-081.
Dwie klacze, tel. kom. 0606-175-479.
Sprzedam 1-tygodniowego byczka, tel. kom.
0668-472-081.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0697-505-770.
Jałówka na ocieleniu 15.X.,
tel. (046) 838-37-55.
Sprzedam 3 jałówki wysokocielne, stado pod
kontrolą, tel. kom. 0607-714-085.
Jałówka na ocieleniu, tel. (046) 861-12-89
po 20.00-tej.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0697-892-925.
Dwie jałówki wysokocielne, tel. kom.
0669-870-572.
Krowa mleczna, wysokocielna,
tel. (046) 838-49-27.
Sprzedam jałowkę, tel. kom. 0603-531-989.
Kozy lub młode kózki, tel. kom.
0516-955-245.
Sprzedam pierwiastkę hodowlaną, wydajność 5190 litrów, wycielenie 9.X, tel. kom.
0601-310-959.
Jałówka cielna, termin wycielenia - październik. Wysokiennice 148, tel. (0-46)/813-71-17,
0605-218-584.
Krowa 5-letnia z mlekiem, okolice Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0506-994-484.
Krowa z cielakiem, lat 6, tel. kom.
0605-937-753.

Kozy, tel. kom. 0697-431-629.
Dwie krowy cielne, lat 4, tel.
(0-46)/813-71-90.

Części do maszyn uprawowych zachodnich Kverneland, Overum, Lemken, Rabewerk. „Agrofarm”, ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz, pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. (046) 837-37-53 837-94-54.
Obsypnik kopcy - kiszonek Wulkan, tel. kom.
0697-714-837.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Silnik C-360-3P, tel. (042) 719-56-16.
Wózek widłowy 1999 r. udźwig 2,5 t, tel. kom.
0517-725-359.
Sprzedam ciągnik T-25 Władimiriec 1987
rok, opryskiwacz bez atestu, tel. kom.
0669-346-302.
Beczka asenizacyjna hydrauliczna, tel.
kom. 0601-272-521.
Ciągnik T-25, I właściciel, tel. kom.
0692-799-842.
MTZ Pronar 82TS, 2002 rok, stan bdb, tel.
kom. 0501-504-723.
Sprzedam siewnik Poznaniak z broną
zagarniającą, tel. kom. 0600-190-757.
Sprzedam mieszalnik - wóz paszowy i rozrzutnik obornika dwuosiowy, dzwonić wieczorem,
tel. kom. 0693-036-673.
Prasy rolujące Claas stan b. dobry,
0607-168-196.
Ciągnik rolniczy Case 100 KM, 4x4,
2005 rok, 1750 godzin pracy, stan
techniczny idealny, cena 97000zł do
negocjacji, tel. kom. 0602-364-773.
Pług obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
wycinaki do kiszonek, śrutownik bijakowy
z wydmuchem, siewkę do nawozu Amazone, beczka asenizacyjna 3000l, tel. kom.
0509-293-050.
Elewator do liści, tel. (042) 719-56-14.
Agregat przedsiewny szer. 2,2m, dzwonić
wieczorem, tel. 046-838-24-11.
Sprzedam siewnik zbożowy, przerabiany z konnego, szerokość 2,5,m, tel. kom.
0604-756-897.
Zetor 5340, 1998 rok, 1100 Mtg, stan bdb, tel.
kom. 0500-222-737.
Zetor 5340, 2004 rok lub Zetor 9641, 2004
rok, tel. kom. 0501-504-723.
Ursus 3512, Ursus U902, tel. kom.
0500-222-737.
John Deere 6200 z Turem lub bez lub Zetor
3320, tel. kom. 0500-222-737.
Zetor 4340, 1997 rok lub Zetor 5245, 1989
rok, tel. kom. 0501-504-723.
Kabina do C-360, pług 4-skibowy, prasa
Z-224/1, prasa rolująca Claas Roland, 2002
rok, rozsiewacz Amazone, ładowacz Tur do
4514, tel. kom. 0501-504-723.
Sprzedaż nowych ciągników Belarus o
mocy od 82 kM do 130 kM, tel. kom.
0501-504-723.
Kopaczka, barakowóz, śrutownik, tel. kom.
0696-747-339.
Sprzedam kultywator, przetrząsaczo-zgrabiarkę 7, tel. (046) 837-14-61.
Sprzedam kombajn Anna, przetrząsaczo
-zgrabiarkę 7, roztrząsacz karuzelowy, pług
dwuskibowy, dolny zaczep do ciągnika Fendt
311, tel. (024) 285-51-05.
Rozrzutnik 6t na Tandemie po odbudowie,
rozrzutnik 3,5t, 1983 rok, pług 4-skibowy Grudziądz, 1999 rok, ciągnik MTZ 82TS, 1998
rok, stan dobry, tel. kom. 0607-470-901.
Przyczepa 6 t, tel. kom. 0669-523-877.
Rozrzutnik 2-osiowy, agregat uprawowy,
hydrauliczny, składany, siewnik Saksonia,
waga do żywca 1 t, zgrabiarka do siana, tel.
kom. 0660-593-920.
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Sprzedam ciągnik MF 699 z turem, stan bardzo
dobry, tel. (046) 838-33-36.
Siewnik Poznaniak i glebogryzarka,
tel. (046) 838-87-05 po 20.00-tej.
Ursus C-360, 1984 rok sprzedam, tel. kom.
0791-492-955.
C-360, 1972 rok, stan dobry, brony 3, kultywator 13, śrutownik na kamienie, tel. kom.
0788-920-695, 0500-372-996.
Zgrabiarka Fella tandem, tel. kom.
0511-345-546.
Przetrząsarka hydrauliczna Fella, tel. kom.
0511-345-546.
Rozsiewacz 1800 kg Amazone, tel. kom.
0511-345-546.

2.10.2008 r.
Kombajn zbożowy Bizon Z-056, sieczkarnia kabina, 1989 rok, stan bdb,
tel. (024) 285-84-44.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1990 rok,
stan bdb, tel. (042) 719-70-24, tel. kom.
0513-972-051.

Sprzedam przyczepę wywrotkę Sanok D-47,
1982 rok, zarejestrowana, 3500 zł, tel. kom.
0604-404-514.

Siewnik konny przerobiony 25 rolek, glebogryzarka, ciągnik T-25, tel. kom. 0887-380863.

Sprzedam oponę 11,2/24, tel. kom.
0692-556-557.

Beczka asenizacyjna ocynkowana 4000 l lub
3200 l, tel. kom. 0506-829-897.

Sprzedam kabin sokółkę, słomę małe belki,
tel. (024) 236-23-16.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.

Sprzedam rozrzutnik 2- osiowy nowego typu, 1988 rok, stan dobry, tel. kom.
0784-720-912.

Owijarka Sipma Tekla mało używana, tel.
kom. 0606-324-970.

Ciągnik C-360, 1980 rok, tel. kom.
0515-938-370.

Kopaczka dwurzędowa, stan bdb,
tel. (046) 838-71-42.

Agregaty uprawowe, talerzówki, pługi, kabiny,
opryskiwacze, kultywatory, wały strunowe,
żmijki, tury, kosiarki, rozsiewacze nawozów,
karuzele, brony polowe, rozrzutniki, tel. kom.
0608-684-292.

Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom.
0502-453-671.

Sprzedam ciągnik swojej roboty S320, tel.
kom. 0725-368-799.

Kombajn do ziemniaków Anna,
tel. (046) 838-74-67.
Dojarka przewodowa West Falia ze zbiornikiem 400 l, tel. kom. 0665-340-488.

Pług 3 Grudziądz, 2 opony tylne do C-360, tel.
kom. 0660-261-764.

C-330 1986 rok, tel. kom. 0886-017-770.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy + drugie burty,
stan bdb, tel. kom. 0691-666-967.
Śrutownik bijakowy 11 kW (fabryczny), tel.
kom. 0880-353-819.
Pług 3, kultywator 2,70 m Grudziądz, tel. kom.
0880-353-819.
Opiełacz do buraków, warzyw i trukawek 6-rzędowy wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Zgrabiarka 5-gwiazdowa, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.

C -360 3P 1985 rok, rozrzutnik 2-osiowy, tel.
kom. 0886-017-770.

Rozdrabniacz do buraków i warzyw Jemioł 1,5 kW, Jemioł bez silnika, tel. kom.
0502-939-200.

Zgrabiarka karuzelowa, przetrząsałka 4-gwiazdowa Deutz, tel. kom. 0518-863-134.

C-330, 1971 rok, zarejestrowany, tel. kom.
088-353-819.

Kopaczka ciągnikowa, sadzarka do ziemniaków, glebogryzarka, stan bdb, 2000 rok, I
właściciel, tel. kom. 0692-378-786.

Rozrzutnik 1-osiowy, 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0880-353-819.

C-330, tel. kom. 0604-844-505.

Kopaczka 2-rzędowa, tel. kom.
0880-353-819.

Sprzedam tanio opony do C-330, tel. kom.
0721-280-664.

Siewnik zbożowy zachodni, 2100 zł z dowozem, tel. kom. 0663-647-066.

Glebogryzarka 1,60 m, Grudziądz, tel. kom.
0502-939-200.

C-360, silnik do 80, tel. kom. 0608-329841.

Pług 3-skibowy obrotowy, tel. kom.
0693-441-557.

Zetor 5211, 1989 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Rozrzutnik, siewnik Poznaniak, Tur do C-360,
tel. kom. 0887-380-863.

Cyklop Anna, tel. kom. 0608-329-841.

Rozrzutniki tandemy 6 t, talerzówki, agregaty,
pługi, kabiny, tel. (046) 837-53-86.

Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Przyczepa wywrot D47, waga inwentarzowa
1 tona, tel. kom. 0691-538-579.

Rozrzutnik dwuosiowy, stan bdb, tel. kom.
0604-752-472.

Ursus C-4011/360, 6300 zł, tel. kom.
0608-420-169.

Massey Ferguson 550, 1988 rok, stan bdb, tel.
kom. 0500-204-628.

Sprzedam prasę kostkującą Sipma
224/1 1991rok, stan bdb, mało używana, tel. (046) 838-48-33, tel. kom.
0511-933-684.

Ursus 4514, 1996 rok, szybka skrzynia, tel.
kom. 0792-999-135.

Ładowacz czołowy Tur 6, 2006 rok jak nowy,
3-sekcyjny, samopoziomujący do: Pronar lub
MTZ, tel. kom. 0608-420-169.

MTZ 82, 1992 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Kombajn Bizon, 1978 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-42-03.

Rozrzutnik obornika Firtschritt T-088 po
odbudowie + nadstawki do kukurydzy, tel.
kom. 0792-999-135.

Sprzedam przyczepę 6 t, tel. kom.
0507-130-136.
Agregat uprawowy bierny „Rau”, tel. kom.
0601-272-521.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy, zachodnia, tel. kom. 0601-272-521.
Orkan do zielonek niemiecki,
tel. (024) 356-20-88.
Dwukółkę ciągnikową, tel. kom.
0503-124-344.
Sprzedam ciągnik Ursus 3512, 1994 rok,
szerokie ogumienie, stan idealny, tel. kom.
0512-874-011.

Pług 2- skibowy, tel. kom. 0666-140-890.

Rozrzutnik obornika Jentil 9 t, 1998 rok, tel.
kom. 0792-999-135.

Rozrzutnik obornika Duchne 12 t, tel. kom.
0792-999-135.
Zetor 5340, tel. kom. 0602-249-820.
Ciągnik rolniczy Case Maxmus 5140, 1992
rok, tel. kom. 0792-999-135.
Ursus 1614, 1993 rok, szybka skrzynia, tel.
kom. 0792-999-135.
Deszczownia szpulowa 300 m, 360 m, tel.
kom. 0792-999-135.
Siewnik zbożowy Nordsen Konskilde 3 m, tel.
kom. 0792-999-135.
Tur 3-sekcyjny do Zetora 5340 lub
podobne, tel. kom. 0602-249-820.
Ciągnik 328 przerobiony na 30 sprzedam, stan
dobry, tel. kom. 0504-571-878.

Siewnik, tel. kom. 0504-806-952.

Widlak do balotów tanio, tel. kom.
0600-475-814.

Ciągnik 4512, tel. kom. 0604-313-6
47.

Rozrzutnik 1-osiowy do remontu, opryskiwacz
Termit 300 l, tel. (046) 838-48-94.

Ciągnik Ursus C360 3P, 1986 rok, nowe
opony, akumulatory błotniki i inne. Zarejestrowany. Stan bdb. Sochaczew, tel. kom.
0889-721-665.

C-330, 1990 rok, stan bdb., tel. kom.
0501-615-395.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna 1998
rok, stan bdb, mało używany, garażowany, tel.
kom. 0509-232-201.
Case 5140 4x4, 1993 rok, tel. kom.
0509-934-160.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka, tel.
kom. 0697-714-837.
Chwytak tylny dużych bel, tel. kom.
0697-714-837.
C-360, bez dokumentów, tel. kom.
0692-863-913.
C-330, tel. (046) 838-16-58 wieczorem.
Sprzedam tylnie koła do Fergusona, błotniki i
maskę, tel. kom. 0502-133-982.
Sprzedam cyklop, stan bdb,
tel. (046) 861-71-96, tel. kom.
0694-997-915.
Prasa Claas Roland 42, stan bdb, tel. kom.
0668-118-535.
Beczki asenizacyjne 3000 l, 5000 l, 7000 l,
przetrząsarko-zgrabiarka Zweegers PZFLEVO 480, kosiarka rotacyjna Multi-Crimper
z przetrząsaczem, przetrząsarko-zgrabiarka
6-gwiazdowa, hydraulicznie składana, tel.
kom. 0600-428-743.
Zetor 7011 + Tur, tel. kom. 0504-475-567.
Transporter liści buraczanych, glebogryzarka, rozsiewacz nawozów lejowy, tel. kom.
0663-602-630.
Rozsiewacz Kos, tel. kom.
0518-866-286.

C-360 z kabiną, tel. kom. 0505-140-388.
Siewka do nawozu, ślęza polowa 1000 l, tel.
kom. 0506-552-043.
Pług podorywkowy 5-skibowy grudziądzki,
tel. kom. 0502-076-530.
Rozrzutnik obornika 4 t, 2-osiowy, stan bdb,
tel. kom. 0695-774-254.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy, sprawny,
kwota mleczna 7000 l, tel. kom. 0668-914-4
19.
C-360 po kapitalnym remoncie (silnik w
oryginalnych i nominalnych częściach), tel.
kom. 0886-098-053.
Sprzedam kątownik, tel. (046) 838-79-63.
Burty do przyczepy, wałek uprawowy do
kultywatora szer. 2,70 m, tel. kom. 0503-065714.
Sprzedam ładowacz Troll, dmuchawę do siana
i zboża, tel. (046) 837-12-87.
Kombajn ziemniaczany Bolko, agregat bronowy, brony lekkie 6, obsypnik ziemniaczany
3- i 5-redełkowy, sadzarka czeska, tel. kom.
0506-923-336.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy 4 t,
siewnik Poznaniak do zboża, tel. kom.
0506-923-336.
MF 255, 1988 rok, tel. kom. 0604-213-6
82.
Kombajn buraczany Neptun, wielorak możliwa zamiana, tel. kom. 0667-329-720.

Zetor 10540, 4x4, 1999 rok, 6340, 4x4, 1997
rok, 3340, 4x4, 1998 rok, 5211, 1989 rok, tel.
kom. 0692-601-689.
Ursus 3512, 1997 rok, prasa Z-224/1 Sipma,
tel. kom. 0692-601-689.
Beczka asenizacyjna HTS Fortschnit, 8000 l
(plastik), sprowadzona z Niemiec, tel. kom.
0692-601-689.
MTZ Pronar 2006 rok lub MTZ Belarus 2000
rok, tel. kom. 0692-601-689.
MF 255, 1993 rok, z kabiną komfortową,
tylko 1900 Mtg, stan idealny, tel. kom.
0608-420-169.
Ursus C-360, 1985 rok, 11000 zł, tel. kom.
0692-601-689.
Pług 4-skibowy obrotowy Rabewerk, tel. kom.
0692-601-689.
Kabina do 360, 2-stronne drzwi, 1300 zł, tel.
kom. 0692-601-689.
Prasa Z-224/1 Sipma z podajnikiem, tel. kom.
0692-601-689.
Przyczepa 6 t sztywna, stan bdb, 4500 zł, tel.
kom. 0506-123-651.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam silnik C360-3P, stan bdb, tel. kom.
0669-886-188.
Ciągnik C-355, stan bdb, tel. (024) 277-35-30,
tel. kom. 0787-167-416.
Sprzedam kombajn buraczany Kleine, tel.
kom. 0515-175-372.
Sprzedam Jemioła do cięcia buraków,
tel. (046) 839-13-13.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4 t, Piast
RW-3, Orkan II, rozrzutnik dwuosiowy, pług
3-skibowy, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693-555-430.
Przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, 2 t (do przewozu zwierząt), tel. (046) 838-80-43.
Ciągnik Ursus 3512, 1990 rok,
tel. (046) 838-13-02.
Rozrzutnik 2-osiowy, śrutownik bijakowy,
Zetor 7245, tel. kom. 0887-535-506.
C-360, tel. (046) 838-84-18, tel. kom.
0695-301-081.
C-330, tel. kom. 0505-651-180.
Sprzedam koparko-ładowarkę Ostrówek
KT 0162 1992 rok od I właściciela bez
pęknięć i wycieków cena 27000 zł, tel. kom.
0602-677-216.
Sprzedam Tura, udźwig 3 t do ciągnika Ursus
914 i większe, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam przyczepę HL8011, ładowność
10 t, wywrotka na dwiestrony, tel. kom.
0605-896-130.
Ciągnik Zetor 120 kM z Turem 3-sekcyjnym, 1987 rok, nowe opony, tel. kom.
0605-896-130.
Agregat uprawowy, wózek do ciągnika,
tel. (046) 838-04-79.
Siewnik Poznaniak, tel. kom. 0660-076-544.
Pług obrotowy OVERUM, zabezpieczenia
non stop, tel. kom. 0660-076-544.
Rozrzutnik obornika fabryczny używany,
sortownik do ziemniaków, sadzarka czeska
mało używana, rozdrabniacz buraka, dojarka
nowa, talerzówka 4-bębnowa, tralki betonowe
do balkonów, tel. kom. 0508-126-601.

Prasa polska, kombajn ziemniaczany, tel. kom.
0516-330-897.
Ursus C-360 3P, 1990 rok, kabina do C-330,
prasa Warfama Z-543, stan bardzo dobry
Wygoda 8.
Massey Ferguson, Deutz Fahr z ładowaczem,
tel. kom. 0604-281-093.
Opryskiwacz 600l, 1400 zł, tel. kom.
0781-941-297.
Pług dwuskibowy, tel. kom. 0781-941-297.
Rozrzutnik obornika, 8- 10 t, beczka asenizacyjna 3000 l, ocynkowana, tel. kom.
0601-297-783.
Ciągnik C-330, stan bdb, tel. kom.
0880-200-381.
C-360, Tura do C-360, tel. kom.
0504-832-533.
Przetrzasaczo-zgrabiarka pięciogwiazdowa,
tel. kom. 0508-255-580.
Renault 103.14, 4x4, 1987 rok, 105 kM, International 3-cylindrowy, 1975 rok, wybieraki do
kiszonki, Tur do ciągnika,podniśnik widłowy
do ciągnika, tel. kom. 0600-428-743.
Kompresor 300 l 2-tłokowy, montażownica do
kół Corghi, tel. kom. 0600-428-743.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka do
ładowania, tel. kom. 0600-428-743.
Rozrzutnik dwuosiowy, wałki podwójne do
kultywatora na 2,10, okolice Głowna, tel. kom.
0516-415-834.
Siewnik zbożowy, rozdrabniacz do buraków
Jemioł, tel. kom. 0669-870-572.

Ursus 1014 z przednim napędem 1990r,
ładowacz cyklop 1990r, rozrzutnik obornika
2-osiowy na resorze, przetrząsaczozgrabiarka
3m, tel. kom. 0600-822-089.
Prasa Sipma Z-224/1, 1992 rok, 10000 zł, tel.
kom. 0607-809-288.
Prasa rolująca Sipma Z569/1 2002 rok,120
x 120 lub Warfama Z543 2002 rok, tel. kom.
0666-936-403.
MTZ Pronar 82SA, 2006 rok, tel. kom.
0608-354-272.
Prasa Sipma Z-224/1, tel. kom.
0608-106-614.
Orkan 2, kabina nowa C-360, tel. kom.
0607-809-288.
TUR 6 do MTZ 2006 r, tel. kom.
0666-936-403.
Ursus C 330 lub C 360, tel. kom.
0608-354-272.
Kultywator 14 Grudziądz, Brony 3 i siewnik
konny 15 rurek, tel. kom. 0510-734-342.

Ursus C-330M, 1988 rok, stan idealny,
rozrzutnik obornika 2-osiowy, Tur do Zetora
3320, 5211 i pochodnych, 3-sekcyjny, tel. kom.
0608-128-670.
C-328, stan bdb, 8300 zł, tel. kom.
0509-260-732.
Tury nowe do: C-360, C-330, Ursus 3512,
2812, T-25. Nowe systemy mocowań, na linkę
i hydrauliczne. Możliwość transportu, tel. kom.
0608-128-670.
Betoniarki, mieszalniki od 400 do 1000 l,
hydrauliczne lub z silnikiem elektrycznym,
tel. kom. 0608-128-670.
Ciągnik C-360, tel. kom. 0792-249-946.
Ciągnik silnik C-330, tył Zetora, przyczepa 3,5
t, tel. kom. 0792-249-946.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
0792-249-946.
Cyklop, dmuchawa do siana, agregat uprawowy 2,1 m, tel. kom. 0691-130-607.
Ciągnik C-360-3P, pług dwuskibowy
Grudziądz, ładowacz Cyklop, rozrzutnik
jednoosiowy, mało używany, tel. kom.
0601-066-904.
Rozsiewacz nawozu „Amazone”, tel.
kom. 0601-272-521.
Ciągnik C-330, 1977 rok, stan bdb, tel. kom.
0606-357-786.
Zetor 7211, 1989 rok, cena ok. 32000 zł
sprzedam, tel. kom. 0506-142-234.
Przetrząsaczo-zgrabiarka, siewnik, rozrzutnik
„Kos”, tel. kom. 0601-831-613.

CLAAS JAGUAR, KOSZENIE KUKURYDZY + TRANSPORT I UBIJANIE,
TEL. KOM. 0691-376-515.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Autolaweta, przewóz maszyn rolniczych, tel.
kom. 0781-941-297.

Śrutownik Bąk, tel. kom. 0693-530-927.
Rozsiewacz do nawozu KOS i brony 3, tel.
kom. 0669-673-226.
T25A, 1985 rok, stan dobry, zarejestrowany,
właściciel, tel. kom. 0792-825-666.
Zbiornik na mleko 400 l z podgrzewaczem
wody 3300 zł, tel. (0-46)/815-78-36 po
19-tej.
Nowa dwukółka ciągnikowa, tel.
(0-46)/831-10-56.
Kosiarko-rozdrabniacze sadownicze 1.6 i 1.8
metra, producent, tel. kom. 0607-317-859.
Glebogryzarki sadownicze, tel. kom.
0607-317-859.
Opryskiwacze 400l-600l, nowe, tel. kom.
0507-264-408.
Dwukółkę ciągnikową silnik 5,5 KW, tel. kom.
0601-297-780.
Naprawa pomp wtryskowych i wtryskiwaczy,
dojazd do klienta, naprawa ciągników rolniczych, tel. kom. 0514-444-133.
Opryskiwacz ślęza, tel. kom. 0661-427-465.
K o p a c z k a c ią g n ik o w a , te l. k o m.
0605-090-901.
Sortownik do ziemniaków z workownicą, tel.
kom. 0691-235-338.
Opryskiwacz ślęza z małym koszem, tel. kom.
0728-369-693.
Kultywator 18 - gumowe koła, opryskiwacz z atestem, płaski, 400l, tel. kom.
0697-025-388.
Ciągnik SAM S-320, palony z rozrusznika,
z podnośnikiem, przekaźnikiem, światłami;
pług, tel. kom. 0512-443-918.
Kabina do C-360 z błotnikami typ „Sokółka”,
przegrabiarka do siana słoneczko i pająk,
rozsiewacz KOS, rozdrabniacz Bąk, tel. kom.
0512-451-076.
Dwurzędowa kopaczka ciągnikowa, stan idealny, 2000 zł, tel. kom. 0880-847-330.
Orkan II, 1990 rok, schładzarka do mleka 60,
parnik elektryczny nowy, dmuchawa do siana
pionowa, tel. kom. 0606-941-567.

Agregat na bronie, szerokość 2,30 m, tel. kom.
0604-948-641.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.

Kredyty dla rolników, tel. kom.
0500-167-670.
Sprzedam obornik, Skaratki, tel. kom.
0608-588-320.
Oś na przyczepkę ciągnikową, tel. kom.
0722-359-336.
Trzebież, zrąbkowanie, wywóz gałęzi,
tel. kom. 0604-622-534.
Duża ilość obornika, tel. (0-46)/814-62-13.
Bryczka + koń, tel. kom. 0501-611-257.

Sprzedam sadzonki truskawek, tel. kom.
0501-649-392.
Sprzedam kwotę mleczną 32000 kg, tel. kom.
0667-667-087.
Sprzedam tunel foliowy 7x30, zbiornik metalowy 25 m3, tel. kom. 0669-096-414.
Folie kiszonkarskie holenderskie,
różne wymiary, zakiszacze, tel. kom.
0608-085-334.
Sprzedam kwotę mleczną 6000 l, tel. kom.
0666-074-111.
Sprzedam chłodzialnik do mleka 350 l, tel.
kom. 0784-443-243.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0506-923-336.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz
ul. Chełmońskiego 31. Specjalista chorób
psów i kotów. USG, Rentgen, EKG, badania
labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe.
www.tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
Sprzedam szczeniaki owczarka górskiego, tel.
kom. 0604-259-544.
Szczenięta Owczarka niemieckiego, Sznaucera, Buldoga francuskiego, Pekińczyka, tel.
kom. 0662-235-933.
Krycie - Buldog francuski, Sznaucer, Bokser,
Mops, Ciułała, tel. kom. 0662-235-933.
Szczenięta Bernardyny i 1,5-roczna suka, tel.
kom. 0880-689-422.
Sprzedam szczenięta Dalmatyńczyki 3-miesięczne, tel. kom. 0697-634-053.
Westy- śliczne szczenięta, tel. kom.
0698-612-234.
Sprzedam Owczarki niemieckie, tel. kom.
0502-097-727.
Oddam psa 8-miesięcznego w dobre ręce, tel.
kom. 0608-101-869.
Owczarki niemieckie 2-miesięczne suki, tel.
kom. 0502-038-760.
Sprzedam 2 dorosłe Owczarki niemieckie
(rodowodowe), tel. kom. 0694-308-076.
Źrebak 15-miesięczny, Wola Zbrożkowa 74.
Klacz konik polski, spokojna, ujeżdżona,
pracuje z dziećmi, tel. (042) 710-73-51.
Szczenięta Beagle, tel. kom. 0606-752-762.
Szczeniaki rasy Bernardyn, rodzice na miejscu,
tel. kom. 0665-573-485, 0697-753-260.
Jamniki szczeniaki, tel. (046) 838-62-54.
Czarny szczeniak Ratlerek, tel. kom.
0692-405-410.
Pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Sprzedam Yoreczki 6 tygodniowe ze szczepieniami, tel. kom. 0500-043-501.
Ładny York (średni) - krycie, tel. kom.
0693-093-705, 0519-540-807.
Sprzedam perliny giganty i sukę owczarka niemieckiego, oddam w dobre ręce sukę owczarka kakuazkiego, tel. kom. 0608-815-516.
Sprzedam Owczarki niemieckie 6-tygodniowe, tel. kom. 0668-478-617.
Sprzedam szczeniaka japońskiej rasy AkitaIno, szczepiony, tel. kom. 0721-335-315.
Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692-522-467, 0669-960-685.
Koziołka 6-miesięcznego,
tel. (046) 863-60-14.
Oddam śliczne kociaki i młodego, niedużego
psa, tel. (046) 837-52-48.
Sprzedam kozy, tel. kom. 0791-496-831.

Sprzedam opony 15.5-38, tel. kom.
0505-997-941.

Klacz 5-letnia, 8 miesięcy źrebna, 4500 zł, tel.
kom. 0607-644-677.

Kwota mleczna 9813 kg, tel. kom.
0889-272-196.

Sprzedam szczeniaki Amstaff, tel. kom.
0663-457-106.

„Urzyźniacz glebowy Max” - preparat
poprawiający urodzajność gleby,
tel. (046) 838-25-44.

Yorki szczenięta i 2 dorosłe Yorki, tel. kom.
0515-494-004.

Chłodziarka do mleka 220 l HACMAW
z atestem, tel. kom. 0788-920-695,
0500-372-996.
Sprzedam kwotę mleczną 10184 kg, tel. kom.
0668-501-169.
Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg, tel. kom.
0504-967-299.
Sprzedam dojarkę, tel. (046) 839-21-77.
Sadzonki aronii 2-letnie, wegetatywne,
tel. kom. 0605-090-155.
Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
0606-281-707.
Sprzedam beczkę aluminiową 2500 l na
kołach, tel. (046) 838-43-32.
Opony rolnicze 14.9x28, nowe, tel. kom.
0600-326-597.
Koła wąskie do ciągnika C-330 sprzedam
lub zamienię za koła zwykłe, tel. kom.
0508-186-353.
Sprzedam sadzonki truskawek z plantacji
1-rocznej, tel. kom. 0606-421-185.
Wózek do przewozu zwierząt, tel. kom.
0667-118-194.

Owczarki długowłose mocnej budowy, 9
tygodni, tel. kom. 0601-076-657.
Ratlerki miniaturki szczenięta-sprzedam, tel.
kom. 0506-840-122.
Owczarki niemieckie po rasowych krótkowłosych rodzicach, odrobaczone, zaszczepione,
Skierniewice, tel. kom. 0604-598-483.
Owczarek niemiecki, 2 miesięczna suczka
czarna, podpalana, szczepiona, odrobaczona,
po długowłosych rasowych rodzicach, tel.
kom. 0502-323-055.
Kocięta norweskie, leśne, 10 tygodniowe,
odrobaczone, nauczone czystości, cena 450
złotych do negocjacji, jedna kotka, jeden
kocurek, tel. kom. 0502-473-627.
Klacze, tel. kom. 0501-044-242.
Owczarek niemiecki, suka, bernardyn - 2 lata,
tel. kom. 0697-025-388.
Małe jamniczki, tel. kom. 0784-062-023.
Owczarki niemieckie 6-tygodniowe, tel. kom.
0514-528-236.
Ratlerki, tel. kom. 0518-718-443.
Szczenięta - Moskiewski Pies Stróżujący, tel.
kom. 0663-517-235.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46)
830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,

INFORMATOR
głowieński 
i Strykowski
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14 Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

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

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

046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy: 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30,
sob. 8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno:
czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24,
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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

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

Dyżury przychodni:
w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- 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;

Na giełdzie tracą
też łowiczanie
Zamieszanie w światowych
finansach odczuwają nawet
drobni inwestorzy giełdowi,
nawet w takich miasteczkach
jak nasze.
i, którzy mają krótkie doświadczenie
z giełdą, panikują, pozwalają by wzięły
C
górę emocje. Gracze, mający za sobą bes-

sę z 2001 roku, reagują bardziej rozważnie - mówi łowiczanin Tomasz Guzek inwestujący od lat na giełdzie warszawskiej.
Nie ukrywał, że jest obecnie „na minusie”.
Kilkunastu jego znajomych, także graczy
giełdowych z Łowicza równie mocno, odczuło spadki na giełdach. Na minusie są
wszyscy, na większym czy mniejszym.
Większym - oznacza kilkaset tysięcy złotych - to ci poważniejsi gracze. Są osoby,
które straciły nawet 90% własnego wkładu
na zakupu akcji.
- Hossa trwała kilka lat, to nie mogło
trwać wiecznie, wiadomo było, ze to kiedyś

się załamie - mówi Guzek. W tym czasie
akcje windowały cenowo bardzo mocno.
Przykładem może być działająca w niedalekim sąsiedztwie Sochaczewa Spółka Boryszew, która z ceny 1,40 zł za akcję, skoczyła na 280 zł, lub KGHM, który z 10
złotych za akcję osiągnął cenę ok 140 zł.
Obecnie to tylko wspomnienie. Gracze obserwują sytuację na giełdzie, robią to przy
komputerach za pomocą internetu, inni przy
dziale maklerskim oddziału Pekao SA przy
ul. Długiej.
Ci, którzy zainwestowali w giełdę pieniądze i obserwowali, jak rosną im zyski,
teraz nie mogą pogodzić się ze stratami.
Co teraz? - Moim zdaniem jesteśmy blisko dołka i nastąpi odbicie. Teraz gracze
powinni nastawić się na kupowanie akcji
- to jest już ten moment. Trzeba rozbić rozeznanie co do kondycji spółek i szykować
się na kupowanie - twierdzi Guzek. On jest
już po rozeznaniu, w tej chwili czeka momentu by zacząć kupować. Na akcje jakich
spółek stawia - nie mówi.
(tb)

- czynna: w dni robocze w godz.18.00-8.00, soboty,
niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 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, 17.00, 18.30;
 Kościół św. Leonarda: 11.30.

Wystawy:
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer,czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie możliwe w weekendy oraz w tygodniu
po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięcia osób.
 „Impresje” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Muzeum w Łowiczu, czynna do 5
października.
 „Parafia i gmina Domaniewice w starej fotografii” - wystawa czynna do 12 października, w sali nr
9 Ośrodka Kultury w Domaniewicach.
 Wystawa prac Stanisława Noakowskiego - wystawa
czynna do 31 października, Muzeum w Łowiczu.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek - niedziela, 3 - 5 października:
 godz. 17.00 - „Mumia: Grobowiec Cesarza
Smoka” - Tym razem bohaterowie filmu zmierzą się
z mumią z Chin, która stoi na czele grupy mumii ze
słynnej chińskiej terakotowej armii.
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, 		
tel. 042-719-92-30.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 2.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pt.
3.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
sob. 4.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 5.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 6.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66

 godz. 19.15 - „Uprowadzona” - Bryan jest byłym
szpiegiem, który ma 17-letnią córkę. Dziewczyna bardzo chce pojechać do Paryża, ojciec przyzwala jej na to
pod pewnymi warunkami. Pewnego dnia córka dzwoni
do niego i mówi, że została porwana przez handlarzy
żywym towarem. Były szpieg będzie musiał wykorzystać swoje umiejętności, aby odnaleźć dziewczynę,
zanim będzie za późno.
Poniedziałek, 6 października:
 godz. 19.00 - „Uprowadzona”
Wtorek - środa, 7 - 8 października :
 godz. 17.00 - „Mumia: Grobowiec Cesarza
Smoka”
 godz. 19.15 - „Uprowadzona”

Inne
Czwartek, 2 października:
 godz. 19.00 - XXXIX Slam Poetycki - turniej
prezentacji muzyczno - słownych, Pracownia Sztuki
Żywej, ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.
Niedziela, 5 października:
 godz. 17.00 - spotkanie z autorem zdjęć Januszem
Moniatowiczem, Muzeum w Łowiczu Stary Rynek
5/7, wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 30.09.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,30 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,40 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,40 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,10 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,50-4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,00-4,00
zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 5,00 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: Krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
wt. 7.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
śr.
8.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 5.09. ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy:
 „Sokotra. Wyspa smoczej krwi” - wystawa
fotogramów Jacka Herman - Iżyckiego, Muzeum
Regionalne przy Łowickiej 74, czynna do końca
października.
 Wystawa prac plastycznych Magdaleny Kubiak
i Emilii Kotlarek - Urząd Gminy Dmosin, wystawa
czynna do końca października.

Inne:
Czwartek, 2 października:
 godz. 12.00 - spotkanie z Jackiem Hermanem Iżyckim autorem wystawy „Sokotra - wyspa smoczej
krwi”, Muzeum w Głownie, wstęp 1 zł.

Domaniewice

TOI czy nie TOI, jakiś wychodek musi być
- Trzeba coś zrobić, tak dalej być
nie może. Zanieczyszczenia wokół
budynku ośrodka zdrowia po wrześniowym odpuście i towarzyszącym mu festynie przedstawiały tragiczny widok. Ludzie nie mieli gdzie
się załatwiać, więc szli za ośrodek.
A kto to ma sprzątać? - pytała radnych gminy Domaniewice na sesji
30 września, lekarz Wanda Romańska-Demczuk.

W

skazywała, że taka sytuacja ma miejsce co roku. Wokół budynku publicznego trudno było przejść z uwagi na
fetor odchodów. W ocenie lekarki w tym
roku sytuacja i tak była nieco lepsza, gdyż
osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych szybko uporały się z bałaganem.
- Żyjemy przecież w cywilizowanych czasach i ludzie powinni mieć gdzie załatwić potrzeby fizjologiczne - podkreślała lekarka.
Wójt Grzegorz Redzisz wskazywał, że
raz gmina zamówiła na jedną z imprez ogólnodostępnych przenośne ubikacje zwane
Toi-Toi, ale zostały mocno zniszczone. - To

nie jest w naszych warunkach dobry pomysł
- mówił więc wójt na sesji. Rozważał możliwość udostępnienia toalet w Szkole Podstawowej, ale wówczas niezbędni byliby pracownicy do pilnowania obiektu, a sprzątania
byłoby z pewnością po odpuście znacznie
więcej. Brał też pod uwagę możliwość wybudowania i przyłączenia do kanalizacji szaletu np. drewnianego wolnostojącego.
Biorąc pod uwagę doświadczenia innych
gmin w obsłudze pod tym kątem imprez
plenerowych najbardziej optymalnym rozwiązaniem są jednak Toi - Toi, które nie zyskały przychylności władz w Domaniewicach. Koszt wypożyczenia na dobę 2 sztuk
tego typu szaletów to zaledwie 700 zł. Taki
koszt poniosła gmina Zduny przed miesiącem podczas organizowanego festynu. Pojawiają się one niemal na każdej z plenerowych imprez w Łowiczu. Zabrakło ich
zaś, o czym pisaliśmy na łamach NŁ, na
tegorocznym Święcie Dzika w Kiernozi,
co również spowodowało uwagi uczestników imprezy.
Wójt Redzisz zapewniał, że do przyszłorocznego festynu i odpustu problem zostanie rozwiązany.
(eb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki
- państwu Tomczakom z Parmy
- państwu Duranowskim z Bednar
- państwu Zielińskim z Zawad
- państwu Kowalskim z Parmy
- państwu Wasiakom z Łowicza
- państwu Podsędkom z Łowicza
- państwu Wieczorkom z Łowicza
- państwu Wódkom z Łowicza

SYNKOWIE
- państwu Guzkom z Jastrzębi
- państwu Lesiakom z Bobrownik
- państwu Kucharkom z Warszawy
- państwu Sójkowskim ze Skaratek
- państwu Świdrowskim ze Strugienic
- państwu Zającom z Kiernozi
- państwu Szczółkom z Łowicza

ślubowali sobie:

- Agnieszka Kotlarska z Różyc
i Krzysztof Szczęsny z Płaskocina
- Urszula Frankowska z Janowic i Marek
Kuczek z Gągolina Południowego
- Renata Szymczak z Jastrzębi
i Adam Jachurski z Łowicza
- Beata Białek z Krępy i Krzysztof Panak
z Czatolina
- Karolina Domańska z Domaniewic
i Łukasz Czajka z Łyszkowic
- Bogusława Dąbrowska z Boczek
i Arkadiusz Sałek z Płaskocina
- Ewelina Galus z Karsznic Dużych
i Michał Karasek z Retek
- Katarzyna Jarosz z Osin
i Grzegorz Florczak z Balkowa
- Wioletta Szubańska z Woli Błędowej
i Krzysztof Raczyński z Głowna
- Wioletta Piątkowska z Albinowa
i Sylwester Wolanin z Ciołka

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 26.09.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja wiejskie
jaja fermowe
kapusta młoda
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew młoda
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
ogórki gruntowe
seler
włoszczyzna
bakłażan
koper
rzodkiewka
kalafior krajowy
ziemniaki
kalarepa
fasola strąki żłóta
fasola strąki zielona
brokuły
śliwka
cukinia
kabaczek
brzoskwinia krajowa

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

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 29.09.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 sprzedawca  robotnik pomocniczy w przemy
-śle przetwórczym  montażysta okien
 robotnik budowlany do prac wykończeniowych
 mechanik samochodowy  brukarz  sprzątaczka  monter elementów AGD  ślusarz
 spawacz  monter konstrukcji stalowych
 montażysta reklam  pracownik produkcyjny  monter instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych  pakowacz kelner/ kelnerka
 palacz CO  nauczyciel muzyki  nauczyciel fizyki  przetwórca owoców i warzyw
 kucharz  pracownik pomocniczy przy produkcji wartownik  operator wózka widłowego
 ładowacz - rozładunek owoców i warzyw
 formowacz skarpet  kierowca samochodu
ciężarowego (C+E)  robotnik magazynowy
 nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych  fryzjer  nauczyciel wychowania
przedszkolnego  tokarz  mechanik maszyn
i urządzeń przemysłowych  nauczyciel
matematyki
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - 8. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Sensacyjne zwycięstwo
 GKS Bełchatów - PELIKAN Łowicz 1:2 (1:0)
1:1 - Wojciech Kuc (61), 1:2 - Wojciech
Kuc (73).
Pelikan: Pawluk - Gajda, Domińczak,
Wawrzyn, Mitrowski - Bończak, Marcinowski (55 Krzeszewski), Sut, Jarosz Wójcik, Kuc.
Łowicz, 28 września. Ogromną niespodziankę sprawili juniorzy starsi łowickiego Pelikana w meczu 7. kolejki ligi wojewódzkiej w Bełchatowie. Łowiczanie
pokonali lidera rozgrywek, który do tej pory
nie tracił nawet punktu. To ogromny sukces,
tym bardziej, że był to mecz wyjazdowy.
W pierwszej połowie podopieczni trenera Artura Balika byli minimalnie gorsi
od rywala, który był zdecydowanym faworytem. Gospodarze grali spokojnie
i wydawało się, że spokojnie będą w stanie wygrać ten mecz. Wcześniej pokonali przecież ŁKS i UKS SMS Łódź.
W pierwszych 20. minutach zawodnicy
Pelikana byli schowani za podwójną gardą
i nieco chyba przestraszyli się lidera. Gracze
z Bełchatowa starali się jak najszybciej
uzyskać prowadzenie, ale długo się to im
nie udawało. Dobrze grała obrona Pelikana

i bramkarz Maciej Pawluk, który debiutował w lidze juniorów starszych. Pelikan kilka razy kontratakował i po jednej z takich
akcji znakomitą sytuację miał Wojciech
Kuc, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Gospodarze też mieli dwie znakomite okazje,
po indywidualnych błędach łowiczan, którzy źle podawali piłki do własnego bramkarza. Na szczęście nie potrafili ich wykorzystać. Jednak w 38. minucie łowiczanie
stracili bramkę i do przerwy przegrywali
0:1. Wydawało się, że to początek marszu
po zwycięstwo w wykonaniu lidera.
Po zmianie stron stało się coś nieoczekiwanego. Pelikan grając pod wiatr zdołał
w nieprawdopodobny sposób odwrócić
losy meczu. W 61. znakomite prostopadłe
podanie z głębi pola wykorzystał Kuc, który na pełnej szybkości, będąc sam na sam
z bramkarzem zdobywa gola i jest 1:1. Wynik wywołał ogromną konsternację w ekipie gospodarzy, którzy rzucili się do strzelenia zwycięskiego gola. Pelikan bronił się
jednak znakomicie i nie zawahał się atakować. W 73. minucie, po kolejnej kontrze,
ponownie Kuc wychodzi na czystą pozycję
i znakomicie uderza w długi róg pokonując
rozpaczliwie interweniującego golkipera

Bełchatowa. Do końca trwała twarda walka łowiczan o utrzymanie prowadzenia i to
się powiodło dzięki bardzo mądrej i ofiarnej
grze całej drużyny.
Trener Balik był bardzo zadowolony
z sukcesu swoich podopiecznych i tak podsumował występ swojej ekipy: To dla nas
ogromny sukces. Po ostatnim gwizdku sędziego zapanowała ogromna radość i taniec na środku boiska. Bełchatowianie byli
w szoku i z niedowierzaniem schodzili z boiska. Lider został pokonany i to na własnym
boisku. To megasensacja i ogromny sukces juniorów łowickiego Pelikana, którzy
na ten sukces ciężko zapracowali. Należy pochwalić wszystkich, którzy grali w tym meczu
za wspaniałą walkę, nieustępliwość, nie poddawanie się mimo niekorzystnego wyniku.
Raz jeszcze okazało się, że w piłce nożnej niczego nie można przesądzać przed meczem,
a faworyt nie zawsze musi schodzić z boiska
zwycięski. Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników.
W najbliższą sobotę o godz. 15.30 Pelikan, który zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli,
zmierzy się w Wygodzie z szóstą ekipą ligi
- WKS Wieluń.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 6. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Bez punktów w Be³chatowie
 GKS Bełchatów - PELIKAN Łowicz 4:1 (2:0)
3:1 - Mateusz Goszczycki (62).
Pelikan: Trupinda - Bryła, Koza, Gawryjałek - Bogus (41 Tkacz), Rybus (60 Buczyński), Łukawski, Pochwała, Salamon
- Lepieszka (60 Wyszogrodzki), Sołtysiak
(60 Goszczycki).
Bełchatów, 28 września. W sobotnim
pojedynku z GKS w wojewódzkiej lidze Michałowicza czwartej porażki doznali zawodnicy Pelikana z rocznika 1994. Łowiczanie
jechali do Bełchatowa z szansami na zdobycie punktów, ponieważ rywal nie należy
do super silnych. Przed tym pojedynkiem

obie ekipy miały na koncie po trzy porażki.
Jednak okazało się, że łowiczanie byli słabszym zespołem i przegrali 1:4.
Zespół trenera Roberta Wilka w pierwszej odsłonie wyraźnie ustępował rywalom.
Gospodarze groźnie atakowali i dwa razy pokonali łowickiego bramkarza. Nasi napastnicy w pierwszej połowie nie mieli okazji,
aby wykazać się swoimi umiejętnościami
strzeleckimi.
Po zmianie stron miejscowi szybko przeprowadzili składną akcję i Jakub Trupinda musiał wyjmować piłkę z siatki po raz
trzeci. Ale Pelikan nie rezygnował z ataków.
W 62. minucie bardzo ładną akcje przepro-

wadziła dwójka zawodników rezerwowych,
która przed chwilą weszła na boisko. Po podaniu Adriana Wyszogrodzkiego, skutecznie strzelał Mateusz Goszczycki
i było 1:3. Po 5. minutach gry Pelikan miał
szansę na bramkę kontaktową. Strzał Alberta Lepieszki minął już bramkarza, jednak
piłkę zdołał wybić obrońca. Ta sytuacja zemściła się w 75. minucie, kiedy to gospodarze ustalili wynik meczu na 4:1.
W sobotę Pelikan będzie podejmował
w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego 6/8 Pilicę
Przedbórz i w tym spotkaniu będzie faworytem. Początek tego pojedynku o godz. 11.00.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

M³odzie¿owe strzelanie

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
7. kolejka: Laktoza Łyszkowice - Vagat Domaniewice 0:0, Olimpia Chąśno
- Widok Skierniewice 1:2, Orlęta Cielądz
- Macovia Maków 5:2, Naprzód Jamno
- SAS Vis 2007 Skierniewice 0:4, Dar
Placencja - Sierakowianka Sierakowice
5:2. Pauza: Juvenia Wysokienice i Orzeł
Nieborów.
1. Vis 2007 Skierniewice
7 21 42-3
2. Widok Skierniewice
6 15 24-9
3. Juvenia Wysokienice
6 14 28-16
4. Dar Placencja
6 10 16-15
5. Orlęta Cielądz
5 9 17-15
6. Olimpia Chąśno
5 7 14-14
7. Vagat Domaniewice
6 6 13-19
8. Orzeł Nieborów
5 6 14-23
9. Laktoza Łyszkowice
4 4 9-15
10. Naprzód Jamno
6 2 15-22
11. Sierakowianka
7 1 14-32
12. Macovia Maków
5 1 5-24
LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
4. kolejka: Jutrzenka Drzewce - Pogoń
Godzianów 7:5, GLKS Sadkowice - Pelikan II Łowicz 1:2, Korona Wejsce - Start
Złaków Borowy 2:2, Czarni Bednary Rawka Bolimów 3:1, Jutrzenka Mokra Prawa - Mazovia Rawa Mazowiecka 1:4.
1. Mazovia Rawa Maz.
4 12 11-1
2. Start Złaków Borowy
4 8 10-3
3. Korona Wejsce
4 7 7-7
4. Czarni Bednary
4 7 13-10
5. Pelikan II Łowicz
4 6 6-7
6. Jutrzenka Drzewce
4 6 13-17
7. Jutrzenka Mokra Pr.
4 4 7-8
8. Pogoń Godzianów
4 4 10-14
9. GLKS Sadkowice
4 3 3-7
10. Rawka Bolimów
4 0 4-10

LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
5. kolejka: Wulkan Wólka Lesiewska Olimpia Jeżów 3:13. Pauza: Astra Zduny
i GKS Głuchów.
1. Olimpia Jeżów
3 9 33-4
2. GKS Głuchów
3 6 21-8
3. Wulkan Wólka Les.
3 3 11-27
4. Astra Zduny
3 0
3-29
KLASA MICHAŁOWICZA:
4. kolejka: Macovia Maków - Widok
Skierniewice 2:6, Korona Wejsce - GLKS
Wołucza 3:0, Mazovia Rawa Mazowiecka - Białka Biała Rawska 6:4, Manchatan
Nowy Kawęczyn - Pogoń Bełchów 1:6,
Orlęta Cielądz - Fenix Boczki 17:0.
1. Orlęta Cielądz
4 12 38-1
2. Pogoń Bełchów
4 12 25-5
3. Widok Skierniewice
4 9 15-14
4. Korona Wejsce
4 7 28-8
5. Mazovia Rawa Maz.
4 6 26-19
6. Manchatan Nowy Kaw.
4 6 11-10
7. GLKS Wołucza
3 3 7-7
8. Białka Biała Rawska
3 1 11-15
9. Macovia Maków
4 0 3-26
10. Fenix Boczki
4 0 1-64
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
Zaległy mecz 3. kolejki: Sokół Regnów Pelikan Łowicz 0:13 (br.: Kamil Przyżycki
4, Kamil Wiankowski 4, Sebastian Dudziński,
Mateusz Placek, Michał Świdrowski, Mateusz
Podlasiński i Wróbek). 4. kolejka: Czarni Bednary - Sokół Regnów 2:3, Mazovia Rawa
Mazowiecka - Pelikan Łowicz 2:6 (br.: Kamil
Przyżycki 2, Kamil Wiankowski 2, Mariusz
Dudziński i Mateusz Placek), Rawka Bolimów - Olimpia Chąśno 2:1 (br.: S.Sołtysiak),
Juvenia Wysokienice - Orzeł Nieborów 11:0.
1. Pelikan Łowicz
4 12 36-5
2. Rawka Bolimów
4 9 12-3

3. Olimpia Chąśno
4 6 11-12
4. Czarni Bednary
4 6 10-17
5. Juvenia Wysokienice
3 3 14-5
6. Sokół Regnów
3 3 4-19
7. Mazovia Rawa Maz.
2 0 2-16
8. Orzeł Nieborów
2 0 0-19
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
4. kolejka: Pogoń Bełchów - Olimpia
Niedźwiada 2:3, Laktoza Łyszkowice Widok Skierniewice 1:1 (br.: Mateusz Bartosiewicz), Mazovia Rawa Mazowiecka
- Pelikan Łowicz 0:2 (0:1); br.: Michał Fabijański 2. Pauza: Vis 2007 Skierniewice.
1. Pelikan Łowicz
3 9 24-1
2. Widok Skierniewice
3 6
8-6
3. Laktoza Łyszkowice
1 3 12-1
4. Vis 2007 Skierniewice
2 3 11-1
5. Mazovia Rawa Maz.
2 3
2-2
6. Pogoń Bełchów
3 0
1-23
7. Olimpia Niedźwiada
3 0
1-25
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
6. kolejka: Astra Zduny - SAS Vis 2007
I Skierniewice 4:6, GLKS Sadkowice - Juvenia Wysokienice 6:2, Widok I Skierniewice - Mazovia II Rawa Mazowiecka 8:0,
Widok II Skierniewice - Mazovia I Rawa
Mazowiecka 0:14. Pauza: SAS Vis 2007
II Skierniewice i Pelikan Łowicz.
1. Widok I Skierniewice
6 15 46-7
2. Vis 2007 I Skierniewice
5 15 44-6
3. Pelikan Łowicz
5 15 42-8
4. GLKS Sadkowice
5 12 26-9
5. Astra Zduny
5 6 27-20
6. Mazovia I Rawa Maz.
5 3 21-15
7. Mazovia II Rawa Maz.
4 3 6-26
8. Juvenia Wysokienice
4 3 16-26
9. Vis 2007 II Skierniewice
4 0 6-53
10. Widok II Skierniewice
5 0 2-66
(p)
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Piłka nożna - 7. kolejka ligi okręgowej seniorów

Piêæ goli po przerwie
 LAKTOZA Łyszkowice - ORZEŁ
Nieborów 1:6 (1:1); br.: Tomasz Stecko
(10) - Bogdan Plichta 2 (34 karny i 70), Michał Rudnicki 2 (55 i 61), Łukasz Wierzbicki (83) i Patryk Woźniak (87).
Orzeł: Chmielewski - Rychlewski, Dymek (75 Borcuch), Jakub Papuga, Gosławski - Rudnicki, Bogdan Plichta, Patryk Woźniak, Jóźwiak - Wierzbicki, Łukasz Papuga
Łyszkowice, 27 września. Po pierwszej połowie chyba nikt się nie spodziewał
rozmiarami zwycięstwa gości. Laktoza szybko objęła prowadzenie, ale to podopieczni
trenera Radosława Gosławskiego cieszyli się z okazałego zwycięstwa.
 OLIMPIA Chąśno - JUVENIA Wysokienice 0:0
Olimpia: Gać - Malinowski, Czarnota,
Czerbniak, Janeczek - Maciejewski, Matuszewski, Wiśniewski (75 Lenarczyk),, Więcek (70 Jabłoński) - Bury, Brzozowski (46
Kunikowski).
 POGOŃ Bełchów - WIDOK Skierniewice 1:1 (0:1); br.: Arkadiusz Koźbiał
(84) - Adam Bombała (34).
 BIAŁKA Biała Rawska - KORONA Wejsce 3:2 (1:1); br.: Rafał Remisiewicz (26), Łukasz Kucharski (61) i Daniel
Łukasiewicz (87) - Mariusz Mamcarz (28)
i Marcin Wróbel (78).
 CZARNI Bednary - KOPERNIK
Kiernozia 5:2 (5:0); br.: Michał Bolimowski (5), Pisarek 4 (11, 12, 21 i 30) - Damian
Żurek (65) i Tomasz Stępień (90).

 MAZOVIA Rawa Mazowiecka - JUTRZENKA Drzewce 6:1 (2:0); br.: Piotr
Pietrzak (17), Marcin Kosela (28), Albert
Zając 2 (52 i 58) i Piotr Socha 2 (73 i 82) Andrzej Perski (65).
 MANCHATAN Nowy Kawęczyn MACOVIA Maków 1:2 (1:0); br.: Hubert
Psarski (20 karny) - Rafał Wasiak (62) i Michał Frączek (75 karny).
1. Mazovia Rawa Maz. (2)
7 16 29-8
2. Widok Skierniewice (1)
7 15 22-5
3. Pogoń Bełchów (3)
7 14 14-5
4. Macovia Maków (5)
6 13 13-7
5. Korona Wejsce (4)
7 11 12-10
6. Orzeł Nieborów (9)
7 10 20-19
7. Jutrzenka Drzewce (6)
7 10 12-13
8. Juvenia Wysokienice (7)
7 8 10-12
9. Olimpia Chąśno (11)
7 7 12-16
10. Manchatan N. Kaw. (8)
6 7 11-17
11. Czarni Bednary (14)
6 6 9-15
12. Białka Biała Rawska (13) 7 6 15-22
13. Kopernik Kiernozia (10) 7 6 10-31
14. Laktoza Łyszkowice (12) 6 4 8-17
W weekend 4-5 października odbędzie
się 8. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej seniorów: sobota - godz. 15.00: Widok
Skierniewice - Olimpia Chąśno, Laktoza Łyszkowice - Pogoń Bełchów, niedziela - godz. 11.00: Korona Wejsce - Czarni Bednary, Macovia Maków - Białka,
godz. 15.00: Orzeł Nieborów - Jutrzenka
Drzewce, Kopernik Kiernozia - Mazovia
i Juvenia - Manchatan.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 7. kolejka skierniewickiej klasy A

Fenix po raz czwarty

Czwarte zwycięstwo w sezonie odnieśli podopieczni prezesa Marka Borkowskiego. Fenix Boczki wygrał w Głuchowie
z GKS 2:1 (1:1), a bramki zdobyli: Łukasz
Pietrzak i Piotr Zapisek.
Fenix: Michał Dobrzyński - Fijałkowski,
Lis, Różycki, Adam Scęcelek - Dominik
Borkowski, Marek Borkowski, Grocholewicz, Woźniak - Zapisek, Pietrzak.
Z ostatnim miejscem „nie mogą” rozstać
się piłkarze Startu Złaków Borowy, którzy ulegli w Godzianowie Pogoni 2:5 (0:2),
a obie bramki zdobył Wojciech Kośmider. Raz trafił z rzutu wolnego, a drugi raz
z karnego.
Start: Nalewajczyk - Guzek, Bogusz,
Wojtek Workowski, Dubiel - Witkowski,
Gorzkowski, Majer, Przemek Workowski Więcek, Kośmider.
7. kolejka klasy A: Sokół Regnów - LKS
Grabice 2:1, GKS Głuchów - Fenix Boczki
1:2, Victoria Chrząszczew - Sobpol Konopnica 3:2, Pogoń Godzianów - Start Złaków
Borowy 5:2, Sierakowianka Sierakowice -

Jutrzenka Mokra Prawa 2:3, Orlęta Cielądz
- Sorento-Zadębie Skierniewice 1:3, GLKS
Wołucza - Vagat Domaniewice 5:1.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 7 21 29-5
2. Sierakowianka (2)
7 15 26-13
3. Sokół Regnów (3)
7 14 13-8
4. GLKS Wołucza (5)
7 13 17-15
5. Fenix Boczki (6)
7 13 12-13
6. Orlęta Cielądz (4)
7 11 20-11
7. Pogoń Godzianów (7)
7 11 17-14
8. Jutrzenka Mokra Prawa (8) 7 11 14-13
9. LKS Grabice (9)
7 7 12-15
10. Victoria Chrząszczew (13) 7 6 11-19
11. GKS Głuchów (10)
7 5 4-16
12. Vagat Domaniewice (11) 7 4 7-15
13. Sobpol Konopnica (12)
7 4 10-20
14. Start Złaków Borowy (14) 7 3 10-25
Mecze 8. kolejki klasy A zaplanowano
na niedzielę 5 października: godz. 11.00:
Vagat - Pogoń, godz. 14.00: Sierakowianka - GKS Głuchów, godz. 15.00: Jutrzenka - LKS Grabice, Sobpol - Sokół, SorentoZadębie - GLKS Wołucza, Fenix - Orlęta
i Start - Victoria.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Zryw wygra³ pi¹ty raz
Piąte zwycięstwo w rozgrywkach klasy
B odniosła ekipa Zrywu, która w Wygodzie
pokonała Naprzód Jamno 3:1 (1:1), a bramki zdobyli: Robert Wróbel 2 i Arkadiusz
Stolarczyk - dla Zrywu oraz Sylwester
Stępniewski - dla Naprzodu.
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
6. kolejka: Zryw Wygoda - Naprzód Jamno 3:1, Rawka Skierniewice - RTS Gągolin
0:2, Victoria Zabostów Duży - Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów 3:0, Victoria Bielawy - Dar Placencja 1:2. Mecz: Olimpia
Niedźwiada - Rawka Bolimów przełożono
na 26 października, godz. 11.00.
1. Zryw Wygoda (1)
6 16 17-8
2. Dar Placencja (2)
6 13 15-10
3. Victoria Zabostów (4)
6 11 12-8
4. Rawka Bolimów (3)
5 8 11-9
5. Naprzód Jamno (5)
6 7 17-12
6. Victoria Bielawy (6)
5 7 13-10
7. Zjednoczenie B./Dz. (7)
5 7 10-12
8. Olimpia Niedźwiada (8)
5 4 7-10
9. Rawka Skierniewice (9)
6 3 9-20
10. RTS Gągolin (10)
6 3 6-18

W 7. kolejce klasy B w niedzielę 5 października zagrają: godz. 11.00: RTS Gągolin
- Victoria Bielawy, godz. 11.15: Dar - Victoria Zabostów, godz. 15.00: Rawka Bolimów
- Rawka Skierniewice (w Ziąbkach), Naprzód - Olimpia i Zjednoczenie - Zryw.
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
6. kolejka: Wola Wola Chojnata - Wulkan
Wólka Lesiewska, Olimpia Jeżów - IskraDobropasz Babsk 1:4, Olympic Słupia - All-Stars Boguszyce 9:0, GLKS RZD Żelazna
- GLKS Sadkowice 3:2, Miedniewiczanka
Miedniewice - Start Pukinin 1:6.
1. Olympic Słupia (1)
6 16 27-2
2. Wulkan Wólka Les. (2)
6 11 17-11
3. Iskra-Dobropasz Babsk (6) 6 10 16-11
4. Start Pukinin (7)
6 10 14-10
5. Olimpia Jeżów (3)
6 9 21-12
6. GLKS RZD Żelazna (8)
6 9 11-15
7. Wola Wola Chojnata (5)
6 8 19-12
8. GLKS Sadkowice (4)
5 8 10-8
9. All-Stars Boguszyce (9)
5 0 7-33
10. Miedniewiczanka (10)
6 0 4-32
Paweł A. Doliński

2.10.2008 r.

SPORT 

SPORT 

Tenis stołowy - 1. i 2. kolejka III ligi mężczyzn

Bednary pierwszym liderem
Spore zmiany w UKS Bednary… Do
zespołu powrócili Krzysztof i Jakub Plackowie, którzy w ubiegłym sezonie wraz
z Leszkiem Kaliną i Kamilem Łażewskim
wywalczyli wraz z Legionem Skierniewice
awans do II ligi. Teraz ten team reprezentuje Bednary…
Od zwycięstwa rozpoczęli nowy sezon
podopieczni trenera Cezarego Znyka.
Pingpongiści UMKS Księżak w kolejnym
meczu jednak ulegli we własnej Sali rywalom z Moszczenicy.
1. kolejka III ligi mężczyzn:
 ELTA II Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 4:10; pkt.: Piotr Podsędek 3 (3:1,

3:1, 3:1), Maciej Pytkowski 2 (3:1, 2:3,
3;0), Cezary Znyk 2 (3:1, 3:0, 2:3) i Mateusz Rudak 1 (1:3, 3:0, 2:3) oraz deble: Pytkowski / Rudak 1 (3:1) i Znyk / Piotr Podsędek 1 (3:0).
 PROSNA Wieruszów - UKS Bednary 1:10; pkt.: Leszek Kalina 2,5, Kamil
Łażewski 2,5, Jakub Placek 2,5 i Krzysztof Placek 2,5.
1. kolejka: ULKS Moszczenica - Opoka
Zduńska Wola 10:3, GUKS Gorzkowice Burza Pawlikowice 10:2, Prosna Wieruszów - UKS Bednary 1:10, Elta II Łódź UMKS Księżak Łowicz 4:10, Włókniarz II
Pabianice - Macovia Maków 3:10.

Bardzo silny będzie w tym sezonie UKS Bednary.

2. kolejka III ligi mężczyzn:
 UKS Bednary - Włókniarz II Pabianice 10:2; pkt.: Kamil Łażewski 3 (3:0, 3:0,
3:2), Leszek Kalina 2 (3:1, 3:0 i 3:0), Krzysztof Placek 2 (3:0, 3:0) i Dawid Miodek 0,5
(1:3, 2:3) oraz deble Łażewski / Miodek 1
(3:2) i Krzysztof Placek / Kalina 1 (3:0).
2. kolejka: Opoka Zduńska Wola - GUKS
Gorzkowice 1:10, Burza Pawlikowice Prosna Wieruszów 10:1, UKS Bednary
- Włókniarz II Pabianice 10:2, Macovia
Maków - Elta II Łódź 10:2, UMKS Księżak
Łowicz - ULKS Moszczenica 3:10.
1. UKS Bednary (1)
2 4 20-3
GUKS Gorzkowice (2)
2 4 20-3
3. Macovia Maków (3)
2 4 20-5
4. ULKS Moszczenica (3)
2 4 20-6
5. Burza Pawlikowice (9)
2 2 12-11
6. UMKS Księżak Łowicz (5) 2 2 13-14
7. Elta II Łódź (6)
2 0 6-20
8. Włókniarz II Pabianice (7) 2 0 5-20
9. Opoka Zduńska Wola (7)
2 0 4-20
10. Prosna Wieruszów (10)
2 0 2-20
Kolejne mecze zostaną rozegrane
w weekend 11-12 października. W sobotę
pingpongiści rywalizowali będą po raz trzeci, a zagrają wówczas: godz. 12.00: Włókniarz II - Elta II, ULKS Moszczenica - Burza, godz. 16.00: UKS Bednary - Księżak
Łowicz, Prosna - Opoka i GUKS Gorzkowice - Macovia Maków. W niedzielę zaś
zagrają: godz. 12.00: Opoka - Włókniarz
II, Burza - Księżak, Prosna - Moszczenica, Elta II - Gorzkowice i godz. 15.00: Macovia - Bednary.
(p)

Tenis stołowy - 1. i 2. kolejka IV ligi mężczyzn

Falstart GOK Zduny
Od zwycięstwa i remisu rozpoczęli nowy
sezon zawodnicy drugiej drużyny UKS
Bednary. Falstartem zaczęli natomiast sezon 2008/2009 gracze UKS GOK Zduny,
którzy nie dojechali na mecz do Rawy Mazowieckiej.
1. kolejka IV ligi: MKS Jedynka III Łódź
- LKS II Biała Rawska 3:10, Start Brzeziny Macovia II Maków 9:9, Dwójka Rawa Mazowiecka - UKS GOK Zduny 10:0 (w.o.)
i UKS II Bednary - Jutrzenka II Bychlew

10:0 (pkt.: Piotr Uczciwek 2,5, Mariusz Tataj
2,5, Przemysław Myczka 2,5 i Dawid Miodek 2,5). Pauza: Energetyk II Łódź.
2. kolejka IV ligi: Energetyk II Łódź MKS Jedynka III Łódź 2:10, LKS II Biała
Rawska - Start Brzeziny 10:4, Macovia II
Maków - UKS II Bednary 9:9 (pkt.: Jakub
Placek 3,5, Piotr Uczciwek 2,5, Przemysław
Myczka 2 i Mariusz Tataj 1) i Jutrzenka II
Bychlew - Dwójka Rawa Mazowiecka 0:10.
Pauza: UKS GOK Zduny.

1. Dwójka Rawa Maz. (1)
2. LKS II Biała Rawska (3)
3. UKS II Bednary (1)
4. MKS Jedynka III Łódź (7)
5. Macovia II Maków (4)
6. Start Brzeziny (4)
7. Energetyk II Łódź (6)
8. UKS GOK Zduny (8)
9. Jutrzenka II Bychlew (8)

Koszykówka - turniej młodziczek U-14

2
2
2
2
2
2
1
1
2

Trzecie miejsce m³odziczek
Kutno, 27 września. Na tydzień przed
inauguracją rozgrywek wojewódzkiej ligi
koszykówki młodziczek U-14 ekipa łowickiego Księżaka wzięła udział w Turnieju
Otwarcia Sezonu o Puchar Prezydenta Kutna. Podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały stoczyły trzy pojedynki odnosząc jedno zwycięstwo i dwa razy doznając porażek.
Łowiczanki ostatecznie wywalczyły puchar
za trzecie miejsce, a nagrodę dla najlepszej
zawodniczki łowickiej drużyny otrzymała
Joanna Mikulska.
 MKS Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 68:17 (12:4, 24:4, 20:4, 17:3); pkt.:
Weronika Rondoś 6, Aleksandra Wojda 4,

Joanna Mikulska 3, Paulina Wielemborek
2 i Eliza Stawicka 2.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - PTK Pabianice 24:51 (6:8, 7:18, 6:10, 5:15); pkt.:
Elżbieta Siekiera 12, Joanna Mikulska 9,
Aleksandra Wojda 2 i Eliza Stawicka 1.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS
MOS Konin 43:22 (15:3, 13:12, 11:5, 4:2);
pkt.: Joanna Mikulska 14, Paulina Wielemborek 8, Aleksandra Wojda 6, Elżbieta Siekiera 5, Weronika Rondoś 4, Eliza Stawicka
3, Kamila Baczyńska 2 i Ilona Płacheta 1.
Pozostałe wyniki: MKS Kutno - PTK Pabianice 54:22, MKS Kutno - MKS MOS Konin
84:8, PTK Pabianice - MKS MOS Konin 60:20.
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Plażowa piłka siatkowa
- finał IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza

Pogoda wystraszy³a

Łowicz, 20 września. Na pewno nie
tak wyobrażali sobie zawodnicy i organizatorzy finał Otwartych Mistrzostw Łowicza w plażowej piłce siatkowej. Po trzech
wakacyjnych turniejach, gdzie frekwencja była bardzo duża (rywalizowało ponad
trzydzieści par), przyszła pora na wyłonienie mistrzowskiej pary. Prawo gry w turnieju finałowym wywalczyło sobie osiem par.
Niestety, pogoda przestraszyła zawodników
i do walki o mistrzostwo zgłosiły się tylko
cztery odważne pary.
Zawody rozegrane zostały przy „nie plażowej” pogodzie. Siatkarze musieli zmagać się z deszczem, zimnem i silnym wietrze. Ale turniej się odbył i mistrza Łowicza
wyłoniono. Na Błoniach zagrały trzy pary
z Głowna i jedna z Łowicza. W półfinałach
Oświata (Bartłomiej Pakowski i Marcin
Moszczyński) pokonała Stemple (Robert
Stępniewski i Jacek Markowicz) 21:14
oraz Kalinów (Krzysztof Wróbel i Mirosław Godziszewski) wygrał z łowickim

duetem Volley i Bolek (Michał Kośmider
i Piotr Chrapulski) 21:10. Ostatecznie łowiczanie uplasowali się na trzecim miejscu,
ponieważ ich rywale z pojedynku o podium
zrezygnowali z walki i oddali walkowera.
W finale po raz trzeci w tym sezonie swoją
dominację udowodnili siatkarze Kalinów,
którzy pokonali Oświatę 21:14 i to oni wywalczyli puchar za mistrzostwo Łowicza.
Kolejne zmagania plażowiczów dopiero
w czerwcu 2009 roku, kiedy to rozegrana
zostanie jubileuszowa X edycja Otwartych
Mistrzostw Łowicza w plażowej piłce siatkowej. Teraz czas na zmagania w hali, gdzie
wkrótce ruszą rozgrywki Amatorskich Mistrzostw Łowicza.
Mecze półfinałowe: OŚWIATA- STEMPLE 21:14, KALINÓW - VOLLEY i BOLEK 21:10. Mecz o 3. miejsce: VOLLEY
i BOLEK - STEMPLE 15:0 (w.o.). Mecz
o 1. miejsce: KALINÓW - OŚWIATA
21:14.
Zbigniew Łaziński

Tenis stołowy - Wakacyjne GP Łowicza

Grali tylko “zawodowcy”

Ośmiu zawodników wystąpiło w trzecim turnieju w ramach Wakacyjnego Grand
Prix Łowicza w tenisie stołowym. W pierwszym czerwcowym turnieju w hali sportowej OSiR nr 1 pojawił się tylko jeden zawodnik, a teraz do rozgrywek zgłosiło się
czworo zawodniczek i zawodników UMKS
Księżak Łowicz.
Zwycięzcą zawodów został Piotr Podsędek, drugie miejsce zajął Mateusz
Podsędek, a trzecie Damian Winnicki.
W klasyfikacji końcowej wygrał Piotr Podsędek, wyprzedzając Mateusza Podsędka
20-0
i Ksenię Włuczyńską.
20-7
Grupa A: Mariusz Dobrzyński - Kamil
19-9
Krawczyk 0:3, Piotr Podsędek - Damian
13-12 Winnicki 1:3, Mariusz Dobrzyński - Piotr
18-18 Podsędek 0:3, Kamil Krawczyk - Damian
13-19 Winnicki 0:3, Mariusz Dobrzyński - Damian
2-10 Winnicki 0:3, Kamil Krawczyk - Piotr Pod0-10 sędek 0:3. Grupa B: Wiktor Wawrzyńczak
0-20 - Michał Rokicki 0:3, Mateusz Podsędek
(p) - Jakub Placek 0:3, Wiktor Wawrzyńczak
- Mateusz Podsędek 0:3, Michał Rokicki Jakub Placek 0:3, Wiktor Wawrzyńczak - Jakub Placek 0:3, Michał Rokicki - Mateusz

Podsędek 0:3. Mecze o miejsca 5-8: Kamil
Krawczyk - Wiktor Wawrzyńczak 3:0, Mariusz Dobrzyński - Michał Rokicki 0:3. Mecze o miejsca 1-4: Damian Winnicki - Mateusz Podsędek 2:3, Piotr Podsędek - Jakub
Placek 3:1. Mecz o 7. miejsce: Wiktor Wawrzyńczak - Mariusz Dobrzyński 3:0. Mecz
o 5. miejsce: Michał Rokicki - Kamil Krawczyk 0:3. Mecz o 3. miejsce: Jakub Placek
- Damian Winnicki 2:3. Mecz o 1. miejsce:
Piotr Podsędek- Mateusz Podsędek 3:0.
1. Piotr Podsędek
5 4 13-4
2. Mateusz Podsędek
5 3
9-8
3. Damian Winnicki
5 4 14-5
4. Jakub Placek
5 3 12-6
5. Kamil Krawczyk
5 3
9-6
6. Michał Rokicki
5 2
6-9
7. Wiktor Wawrzyńczak
5 1
3-12
8. Mariusz Dobrzyński
5 0
0-15
Klasyfikacja końcowa Wakacyjnego GP:
1. Piotr Podsędek
6
2. Mateusz Podsędek
3
3. Ksenia Włuczyńska
2
4. Damian Winnicki
1
(p)

1. MKS Kutno
3 6 206:47
2. PTK Pabianice
3 5 133:96
3. UMKS Księżak Łowicz 3 4 84:141
4. MKS MOS Konin
3 3 50:187
W ekipie łowickiego Księżaka grały:
Joanna Mikulska (26. punktów w turnieju), Elżbieta Siekiera (17), Aleksandra
Wojda (12), Paulina Wielemborek (10),
Weronika Rondoś (10), Eliza Stawicka (6), Kamila Baczyńska (2), Ilona Płacheta (1), Natalia Mostowska, Weronika Szczepańska, Izabela Ziarnik i Oliwia
Wiechno - trenerką zespołu jest Karolina Pierzchała.
(p)

Koszykówka - Towarzyski Turniej w Sochaczewie

Ostatnie sprawdziany
Sochaczew, 27-28 września. W miniony weekend kadeci łowickiego UMKS
Księżak wzięli udział w turnieju koszykówki w Sochaczewie. W sobotę łowiczanie rozegrali dwa spotkania, a w niedzielę jeden.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego to zawodnicy z rocznika 1993-94.
W zawodach pozostała część rywali była
z rocznika 1994, zatem nasi koszykarze mieli
ułatwione zadanie. W pierwszym spotkaniu
Księżacy pokonali zespół Ósemki Skierniewice, z którym już we wtorek 7 października
zainaugurują rywalizację w lidze wojewódzkiej. W drugim meczu łowiczaninie pew-

nie wygrali z ekipą gospodarzy, natomiast
w niedzielę pokonali ekipę UKS Komorów.
Tym samym wygrali ten turniej i przyjechali
do Łowicza z okazałym pucharem.
W naszej drużynie punktowali wszyscy
zawodnicy, a statuetkę dla najlepszego gracza otrzymał Piotr Pawłowski.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ÓSEMKA Skierniewice 74:46 (13:10, 22:13, 15:8,
12:24); pkt.: Piotr Pawłowski 18 (3x3), Antoni Nowak 16 (1x3), Mateusz Wasiak 16,
Mateusz Anyszka 12 i Łukasz Wójcik oraz
Łukasz Łaziński 9 (1x3), Konrad Stajuda 3
i Piotr Ptasiński.

 OGRODNIK Sochaczew - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 39:80 (9:15, 13:16,
14:28, 3:21); pkt.: Antoni Nowak 29 (1x3),
Piotr Pawłowski 27, Mateusz Anyszka 8,
Łukasz Wójcik 10 i Mateusz Wasiak 3 oraz
Łukasz Łaziński 4, Konrad Stajuda 2 i Piotr
Ptasiński 2.
 UKS MEDAGRO Komorów UMKS KSIĘŻAK Łowicz 46:90 (14:26,
10:13, 15:27, 7:24); pkt.: Antoni Nowak 22,
Mateusz Wasiak 13, Łukasz Wójcik 10, Piotr
Pawłowski 10 i Mateusz Anyszka 10 oraz
Michał Kostrzewa 13 i Piotr Ptasiński 10.
(zł)

Pomimo nienajlepszej pogody znakomicie w Biegu Wrześniowym w ramach
XIV edycji GO Skierniewic spisali się lekkoatleci UKS Jedynka.

Biegi przełajowe - XIV GP Skierniewic

Podium dla ³owiczan
Skierniewice, 24 września. Znakomicie w Biegu Wrześniowym zorganizowanym w ramach XIV edycji Grand Prix
Skierniewic w biegach przełajowych zaprezentowali się zawodnicy UKS Jedynka Łowicz. Najlepszym w rywalizacji uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na dystansie
2 km okazał się Łukasz Wróblewski,

a w biegu open na dystansie 10 km całe podium zajęli podopieczni trenerów Waldemara Kreta i Jacka Szwarockiego.
Wygrał Marcin Puszewkiewicz, który
uzyskał czas 33:50 min, za nim finiszował
Łukasz Wróblewski (35:15 min), trzeci był
Paweł Wróblewski (38:30 min), a dziewiąty Damian Walędzik (42:38 min).
(p)
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Pierwszy mecz za nami

W ekipie Księżaka punktowało tylko siedmiu zawodników. Oprócz wymienionych
zawodników pięć „oczek” zdobył Michał
Snochowski i siedem punktów dorzucił
drugi rozgrywający łowickiego zespołu Piotr Niewiadomski. Ostatecznie Księżak przegrał inauguracyjny mecz 68:79, ale
po ambitnej walce. W niedzielny wieczór na
pewno zawiedli kibice, których do hali na
ulicę Topolową przyszło tylko trzystu.
Po spotkaniu trener Włuczyński krótko
podsumował pierwszy występ łowickiej drużyny: Był to nasz debiut w II lidze. Zdawałem sobie, że dla niektórych zawodników to
będzie duży przeskok. Szczególnie dla tych,
którzy krótko grali w III lidze, a teraz już
w II lidze. Bałem się, że zawodników zje treNa trasie XXVII Łowickiego Półmaratonu Jesieni znalazło się 129. zawodników.
ma, ale początek okazał się bardzo dobry.
Po dobrej pierwszej kwarcie troszkę osłabliXXVII Łowicki Półmaraton Jesieni o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza
śmy i mieliśmy przestój. Potem takich przestojów też było kilka. Przegraliśmy również
„deskę” i to miało duże znaczenie dla końcowego wyniku. Kiedy byliśmy skupieni na
wysokich zawodnikach, oni odrzucali piłkę
i trafiali z obwodu „za trzy”. To powodowało, że odskakiwali szybko na 16-18 oczek. My
natomiast z dystansu nic nie trafialiśmy. BarŁowicz, 28 września. Jak zwykle we towało tylko ośmiu łowiczan. Tym razem wodach zabrakło kilku zawodników, którzy
 KLASYFIKACJA ŁOWICZAN:
dzo szkoda młodego Przemysława Grabowwrześniu do Łowicza przyjechała duża licz- chętnych do rywalizacji było trzynaścioro, startowali w Maratonie Warszawskim.
1. Patryk Domińczak (AMD)
1:11,15 skiego, który złamał palca, a on dysponuje
 KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻ- 2. Paweł Szymajda (Błyskawica)
ba biegaczy by wziąć udział w XXVII Ło- w tym dwie kobiety. Szkoda, że nie mo1:13,32 dobra „trójką”. Myślę jednak, że na tle tak
wickim Półmaratonie Jesieni, popularnie gliśmy zobaczyć jednego z mocniejszych CZYZN:
3. Marcin Puszewkiewicz (Jedynka) 1:15,35 mocnego rywala, który jest pewnym kandy1. Błażej Brzeziński (Bydgoszcz)
1:05,52
zwanym Biegiem Jesieni. W imprezie or- biegaczy - Sebastiana Kosędy, ale pod
4. Łukasz Wróblewski (Jedynka)
1:24:37 datem do I ligi wypadliśmy nieźle. Baliśmy
2. Wiktor Starodubcew (Ukraina)
1:06:10
ganizowanej przez łowicki OSiR, TKKF jego nieobecność świetną formę zaprezen5. Jarosław Fabjański (Bielawy)
1:40:57 się porażki w stylu Olsztyna, który uległ eki3. Przemysław Rojewski (Luzino) 1:06,30
Księżak i Urząd Miejski w Łowiczu udział tował Patryk Domińczak, który był siód6. Dominik Ścibor (ZSP 2 Łowicz) 1:41:25 pie z Torunia prawie 30. punktami. Chcieli4. Sławomir Kąpiński (Płock)
1:08,35
wzięło 129. zawodników. To dobra frekwen- my w klasyfikacji generalnej uzyskując czas
7. Rafał Gołębiowski (ZSP 2 Łowicz) 1:41:47 śmy dobrze zaprezentować się przed łowicka
5. Marcin Nagórek (Zamość)
1:09,04
cja, patrząc na to, że w tym samym terminie 1:11,15 h. Drugi w klasyfikacji zawodników
8. Krzysztof Cichal (Nieborów)
1:43,00 publicznością i to się chyba udało.
6. Krzysztof Bartkiewicz (Toruń)
1:10,19
odbywał się Maraton Warszawski. W tym z Ziemi Łowickiej wpadł na metę młody
9. Piotr Michalec (BRE Runners)
1:44,46
Kolejnym rywalem łowiczan będzie be7. Patryk Domińczak (AMD)
1:11,15 10. Maria Jaśniewska (ZSP 2 Łowicz) 1:48,47 niaminek II ligi zespół UKS Łęczyce, któroku nie było startu na stadionie, który jest zawodnik UKS Błyskawica Domaniewi8. Krzysztof Pietrzyk (Koluszki)
1:13, 02 11. Tomasz Fabjański (Bielawy)
remontowany. Zawodnicy biegli pięć pę- ce - Paweł Szymajda, który miał czas
1:48:47 ry rywalizował już z Księżakiem batalii
9. Wojciech Więckowski (Płock)
1:13,13 12. Dariusz Czaja (Łowicz)
tli ulicami miasta. Zwycięzcą biegu został 1:13,32 h. Trzeci był Marcin Puszewkie1:54,11 o II ligę. Mecz 2. kolejki II ligi odbędzie się
1:13,32 13. Joanna Siekiera (ZSP 2 Łowicz) 2:23:26 w najbliższą niedzielę o godz. 17.00 w hali
Błażej Brzeziński (MUKS Bydgoszcz), wicz (UKS Jedynka Łowicz), który z cza- 10. Paweł Szymajda (Błyskawica)
KLASYFIKACJAGENERALNAKOBIET:
który uzyskał bardzo dobry czas 1:05,52 h sem 1:15,35 h był czternasty w klasyfikacji
(zł) sportowej OSiR nr 2. Zbigniew Łaziński
1:17:34
i wyprzedził na mecie o osiemnaście sekund generalnej (w ubiegłym roku - 1:22,19 h). 1. Aleksandra Jakubczak (Zamość)
1:17:38
Ukraińca - Wiktora Starodubcewa. Jako Na najwyższym stopniu podium w katego- 2. Tatiana Belovol (Ukraina)
1:18:30
trzeci zameldował się na mecie Przemy- rii wiekowej M-16 (16-19 lat), stanął młody 3. Joanna Chmiel (ŁKS Łódź)
KATEGORIA M-16 (juniorzy 16-19 lat):
łowiczanin, zawodnik UKS Jedynka - Łusław Rojewski (Wakoz Luzino).
1:24:37
Rywalizację wśród kobiet wygrała Alek- kasz Wróblewski, uzyskując czas 1:24,37 1. Łukasz Wróblewski (Jedynka)
1:39:36
sandra Jakubczak (Agros Zamoś), któ- h. W tym roku wystartowały dwie kobiety z 2. Maciej Riemer (Łódź)
1:40:57
ra przebiegła dystans 21 km 97,5 m w cza- Ziemi Łowickiej i tu lepiej zaprezentowała 3. Jarosław Fabjański (Bielawy)
1:41:25
się Maria Jaśniewska (ZSP 2 Łowicz), 4. Dominik Ścibor (ZSP 2 Łowicz)
sie 1:17:34 h.
Bardzo ciekawie wyglądała rywalizacja która w rywalizacji trzynastu kobiet zajęła 5. Rafał Gołębiowski (ZSP 2 Łowicz) 1:41:47
1:48:47
wśród łowiczan. W tamtym roku wystar- dziewiątą lokatę z czasem 1:48,47 h. W za- 6. Tomasz Fabjański (Bielawy)

Dobre wyniki ³owiczan

Koszykówka - Łódzki Związek Koszykówki

Nowy sezon czas zacz¹æ

W tydzień po pierwszym meczu Księżaka w II lidze męskiej rozpoczynają się rozgrywki organizowane przez Łódzki Związek Koszykówki. UMKS Księżak Łowicz
zgłosił do rozgrywek w tym sezomie łącznie siedem zespołów: trzy żeńskie i cztery męskie.
W rozgrywkach II ligi kobiecej zadebiutują podopieczne trenera Pawła Dolińskiego, a do rozgrywek zgłoszono także młodziczki (trenerka Karolina Pierzchała)
i żaczki (trener Doliński). Natomiast w sekcji męskiej zgłoszono do rozgrywek III ligi
zespół rezerw, w którym grali będą juniorzy
i juniorzy starsi (trener Cezary Włuczyński), kadetów (trener Zbigniew Łaziński),

młodzików (trener Piotr Rutkowski) i żaków (trener Włuczyński).
 III LIGA MĘSKA:
1. kolejka (niedziela - 19 października):
Ósemka Skierniewice - Księżak II Łowicz, PKK 99 Pabianice - UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski, Basket Sqaud Łódź Start Łódź i AZS II Kutno - ŁKS II Łódź.
 JUNIORZY:
1. kolejka (sobota - 11 października): ŁKS
II Łódź - ŁKS I Łódź i Ósemka Skierniewice - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Pauza: MSZS Kutno.
 KADECI:
1. kolejka (niedziela - 5 października):
ŁKS I Łódź - ŁKS II Łódź, UMKS Pio-

trcovia Piotrków Trybunalski - Junak Radomsko, Ósemka Skierniewice - UMKS
Księżak Łowicz, PKK 99 Pabianice - Salos Łódź, Start II Łódź - Start I Łódź. Pauza: UKS Jordan Łódź.
 MŁODZICY:
1. kolejka (sobota - 11 października) - grupa A: ŁKS I Łódź - UKS Jordan II Łódź, Junak Radomsko - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Pauza: PKK 99 Pabianice.
1. kolejka (sobota - 11 października) - grupa B: MSZS Kutno - Ósemka Skierniewice
i ŁKS II Łódź - UKS Jordan I Łódź. Pauza: Start Łódź.
 MŁODZICY MŁODSI:
1. kolejka (sobota - 11 października):
Ósemka Skierniewice - UMKS Księżak
Łowicz, MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki - MSZS Kutno.
 II LIGA KOBIECA:
1. kolejka (niedziela - 5 października): UKS
Jordan Łódź - PTK Pabianice, MUKS Widzew Łódź - Mag-Rys Zgierz, MKS Kutno ŁKS Łódź. Pauza: UMKS Księżak Łowicz.
 KADETKI:
1. kolejka (sobota - 11 października): Basket I Aleksandrów Łódzki - UKS Basket II
Aleksandrów Łódzki, Widzew Łódź - ŁKS
Łódź, UKS Jordan Łódź - MTK Pabianice
i Trójka Sieradz - Mag-Rys Zgierz.
 MŁODZICZKI:
1. kolejka (niedziela - 5 października) grupa A: Lider I Tomaszów Mazowiecki Lider II Tomaszów Mazowiecki, Widzew I
Łódź - Widzew II Łódź, MTK Pabianice Trójka Sieradz. Pauza: TG Głowno.
1. kolejka (niedziela - 5 października) grupa A: Basket I Aleksandrów Łódzki - Basket II Aleksandrów Łódzki, ŁKS II Łódź
- ŁKS I Łódź i UMKS Księżak Łowicz MKS Kutno. Pauza: Mag-Rys Zgierz. (p)

Kadeci Księżaka zanotowali zwycięstwo i porażkę.

Koszykówka - przygotowania kadetów UMKS Księżak

Rywale z innych pó³ek
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz OGRODNIK Sochaczew 103:25 (30:7,
38:2, 17:4, 18:10)
Księżak: Mateusz Anyszka 20, Antoni Nowak 20, Maciej Koper 13, Mateusz
Wasiak 11 i Piotr Pawłowski 9 (1x3) oraz
Maciej Szkup 11, Mateusz Sobolewski 11
i Łukasz Wójcik 9.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS
Kutno 51:76 (18:19, 16:19, 10:18, 7:20)
Księżak: Antoni Nowak 18 (1x3), Maciej
Koper 13, Piotr Pawłowski 11 (3x3), Mateusz Anyszka 5 i Mateusz Sobolewski oraz
Piotr Ptasiński 2, Michał Kostrzewa 1, Maciej Szkup i Łukasz Wójcik.
Łowicz, 17 i 19 września. Kadeci
łowickiego UMKS Księżak Łowicz przygotowują się do rywalizacji w lidze wojewódzkiej. Podopieczni trenera Zbigniewa
Łazińskiego w minionym tygodniu rozegrali dwa mecze sparingowe, w których rywale prezentowali zupełnie różne umiejęt-

ności. Najpierw przeciwnikiem był zespół
z Sochaczewa, który składał się z zawodników z rocznika 1994, natomiast w Księżaku zagrało czterech zawodników z rocznika
1993. Ten rok różnicy już od początku było
widać na boisku. Księżacy szybko zdominowali rywala i do przerwy wygrywali już 68:9.
Po przerwie więcej grali zawodnicy z rocznika 1994 i tu już różnica była mniejsza, ale
też nasi zawodnicy byli zdecydowanie lepsi.
Dwa dni później do Łowicza przyjechał już mocniejszy rywal z Kutna. Podopieczni Jarosława Żaka, to zawodnicy
z rocznika 1992 i 1991, którzy w tym sezonie rywalizować będą w lidze juniorów.
W tym spotkaniu łowiczanie dzielnie walczyli do przerwy, przegrywając tylko 34:38.
W trzeciej, a szczególnie w czwartej kwarcie przewaga fizyczna rywala nie pozwoliła na równa grę i ostatecznie mecz skończył
się wysoką porażką.
(z)
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Piłka nożna - 12. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Znowu bez bramek

 JEZIORAK Iława - PELIKAN Łowicz 0:0
Jeziorak: Staniszewski - Święcicki, Roszkowski, Zakierski (46 Roszkiewicz), Zawadzki - Jędrychowski, Radziński (22 Harmaciński), Drzystek, Pietrasiak - Dobroński
(59 Sedlewski), Klimek.
Pelikan: Ludwikowski - Gawlik, Czerbniak, Michalski, Bojaruniec - Kowalczyk,
Styszko (90 Pomianowski), Augustyniak,
Wilk, Grzelczak (83 Osowski) - Stencel.
Sędziują: Paweł Dreschel jako główny
oraz Mariusz Podjacki i Leszek Wnuk (Gdynia). Żółta kartka: Przemysław Roszkowski
- Jeziorak. Widzów: 1200.
Iława, 28 września. W meczu 12. kolejki II ligi w Iławie Jeziorak rywalizował
z łowickim Pelikanem, ale zabrakło najważniejszego - bramek...
W zespole trenera Bogdana Pisza sporo zmian w ustawieniu, a w składzie znalazł
się m.in. Tomasz Styszko, który ostatnio występował jedynie w drugim zespole.
Czwarta żółta kartka wyeliminowała Cezarego Stefańczyka, a kontuzje Dariusza Kozubka, Przemysława Cichonia,
Macieja Pastuszkę, Adama Dylewskiego i Przemysława Pomianowskiego. Nie może więc dziwić decyzja łowickiego szkoleniowca, który znów sięgnął
po doświadczonego „Sitarza” (wyróżniającego się zresztą w meczach rezerw).
Najlepszą okazję w 40. minucie na
gola dla Pelikana miał Piotr Grzelczak,
a dwie minuty później groźnie z rzutu wolnego strzelał Zbigniew Czerbniak. Swoje
szanse mieli także gospodarze: w pierwszej
połowie największe zagrożenie pod bram-

Sporo walki, ale znowu bez bramek...
ką Marcina Ludwikowskiego sprawił
Piotr Gawlik, ale samobójcze uderzenie
w 19. minucie obronił jednak łowicki bramkarz. Na początku drugiej połowy swoją okazję miał także doświadczony Arkadiusz Klimek, ale i on nie potrafił znaleźć
recepty na pokonanie „Ludwika”. Niestety
łowiczanie z upływem czasu zaczynają tylko koncentrować się na obronie remisowego wyniku…
Hasło do kolejnego ataku nastąpiło w 70.
minucie, kiedy to jedynie w poprzeczkę trafił Styszko, ale za chwilę gola strzelili rywale. Całe szczęście, że sędziowie odgwizdali spalonego... Chwilę później znowu dobra

akcja biało-zielonych, ale ostatecznie okazji sam na sam nie wykorzystał Radosław Stencel.
W najbliższą niedzielę o godz. 11.15
znacznie poważniejszy rywal. Łowiczanie
zmierzą się ze Startem Otwock, który ma
o cztery punkty więcej od łowickiej jedenastki. Działacze Pelikana chcą pomóc drużynie zachęcając szerszą rzeszę kibiców do
przyjścia na stadion przy ul. Starzyńskiego.
Na mecz z liderem zostały wprowadzone
nowe ceny biletów wstępu: 12 zł normalny
i 5 zł ulgowy. Zapraszamy zatem na ten hit
jesieni w Łowiczu.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 5., 6., 7. i 8. kolejka Łódzkiej Ligi Oldbojów

sław Rachubiński - Andrzej Michalczuk.
Pozostałe mecze 8. kolejki: Włókniarz
Zgierz - Zawisza Rzgów 7:0, Trzy Korony
Pabianice - Orlik 4:2, LKS Różyca - Włókniarz Aleksandrów 0:3, Ner - Łodzianka
5:0. Mecze: Jagiellonia Tuszyn - WidzewEnergetyk i ŁKS - Oldboy przełożono.
1. Widzew-Energetyk Łódź (1) 6 16 35-12
2. Oldboy Parzęczew (4)
6 15 21-11
3. Pelikan Łowicz (7)
7 14 26-13
4. Trzy Korony Pabianice (5) 8 13 16-16
5. Ner Poddębice (3)
7 12 21-14
6. Włókniarz Zgierz (9)
5 7 16-6
7. Orlik Sobień (10)
7 10 16-15
8. Łodzianka Łódź (2)
5 10 16-10
9. Zawisza Rzgów (8)
7 8 10-17
10. ŁKS Łódź (6)
4 5 8-7
11. Włókniarz Aleksandrów (14) 8 5 12-24
12. Jagiellonia Tuszyn (11)
6 4 5-17
13. Start Brzeziny (13)
8 3 9-19
14. LKS Różyca (12)
7 3 7-32
Paweł A. Doliński

£owiczanie na trzecim

5. kolejka ŁLO: Oldboy Parzęczew LKS Różyca 3:2, Widzew-Energetyk Łódź
- Włókniarz Aleksandrów Łódzki 5:2, Zawisza Rzgów - Jagiellonia Tuszyn 1:1, Orlik Sobień - Start Brzeziny, Łodzianka Łódź
- Trzy Korony Pabianice 3:5. Mecze: Ner
Poddębice - ŁKS Łódź oraz WŁÓKNIARZ
Zgierz - PELIKAN Łowicz przełożono.
6. kolejka ŁLO:
 PELIKAN Łowicz - WŁÓKNIARZ
Aleksandrów Łódzki 4:1; br.: Grzegorz
Durka 3 i Marcin Borcuch.
Pozostałe mecze 6. kolejki: LKS Różyca
- Orlik Sobień 0:3, Włókniarz Zgierz - Ner
Poddębice 4:1, Jagiellonia Tuszyn - Oldboy
Parzęczew 1:4, Start Brzeziny - WidzewEnergetyk Łódź 1:4, Trzy Korony Pabiani-

ce - Zawisza Rzgów 1:0. Mecz: ŁKS Łódź
- Łodzianka Łódź przełożono.
7. kolejka ŁLO:
 NER Poddębice - PELIKAN Łowicz 0:8 (0:5); br.: Grzegorz Durka 4, Marcin Borcuch, Piotr Zapisek, Mariusz Więcek
i Piotr Paliwoda.
Pozostałe mecze 7. kolejki: Orlik Sobień
- Jagiellonia Tuszyn 2:0, Oldboy Parzęczew
- Trzy Korony Pabianice 2:1, Włókniarz
Aleksandrów Łódzki - Start Brzeziny 1:1,
Widzew-Energetyk Łódź - LKS Różyca 13:0,
Zawisza Rzgów - ŁKS Łódź 3:2. Mecz: Łodzianka Łódź - Włókniarz Zgierz przełożono.
8. kolejka ŁLO:
 PELIKAN Łowicz - START Brzeziny 2:1 (2:0); br.: Bogdan Pisz i Jaro-

Piłka nożna - 11. i 12. kolejka IV ligi

Pelikan II i Astra w dó³

11. kolejka IV ligi:
 CZARNI Rząśnia - PELIKAN II Łowicz 3:1 (1:1); br.: Mateusz Zimecki (34 samobójcza), Damian Berłowski (66) i Kamil
Błaszczyk (80) - Patryk Demidowicz (23).
Pelikan II: Jędrzejewski - Michał Plichta
(75 Zwierz), Styszko, Górski, Demidowicz
(75 Trakul) - Pomianowski, Cipiński, Kaźmierczak, Zimecki (46 Osowski) - Rembowski, Myczka.
Biała, 24 września. Oni „jeździli” na
tyłkach, a my graliśmy „chodzonego” - tak
skomentował mecz rezerw Pelikana z Czarnymi Rząśnia jeden z piłkarzy łowickiej drużyny. Łowiczanie niwspodziewanie przegrali 1:3, pomimo, że prowadzili 1:0.
 KS Paradyż - ASTRA Zduny 4:0
(1:0); br.: Dariusz Szymanek (40), Artur
Sołtys 2 (49 i 53) i Mariusz Koćmin (87
karny).
Astra: Szymon Pietrzak - Rutkowski,
Ochmański, Surma, Modliński - Błaszczyk,
Dominik Wiśniewski (72 Dylik), Legęncki (61 Skoneczny), Grzegory - Masłowski,
Wolski (65 Janakowski).

 MKP Zgierz - ORZEŁ Parzęczew
3:0 (0:0); br.: Marek Czapliński (50), Marcin Gil (66) i Tomasz Bancerz (75).
 GAL-GAZ Galewice - SAS VIS
2007 Skierniewice 4:1 (2:0); br.: Szymon
Piotrowski 2 (17 i 87), Łukasz Iwanetzki (44) i Łukasz Koper (74) - Konrad Kowalczyk (72).
 CERAMIKA Opoczno - ZAWISZA Pajęczno 4:1 (2:1); br.: Łukasz Grzybek (42), Maciej Łopata (45), Michał Zieliński (56) i Mariusz Moskwa (83) - Ariel
Okrzesik (32).
 WŁÓKNIARZ Zelów - PILICA
Przedbórz 2:1 (1:1); br.: Sylwester Jarzębowski (25 karny) i Jacek Pawełoszek (65)
- Rafał Wrotniak (42).
 POGOŃ Łask Kolumna - ZAWISZA Rzgów 1:1 (1:1); br.: Jan Karp (39) Michał Szymczak (20).
 ZJEDNOCZENI Stryków - KOLEJARZ Łódź 1:1 (0:1); br.: Tomasz Lenart
(57) - Jacek Bernat (28).
 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- UKS SMS II Łódź 2:1 (0:0); br.: Marcin

Matysiak (55) i Marcin Konieczny (70) - Cezary Książek (90+2).
11. kolejka IV ligi:
 PELIKAN II Łowicz - POGOŃ Łask
Kolumna nie odbył się.
Łowicz, 27 września. Piłkarze Pelikana II byli przygotowani na rozegranie meczu
12. kolejki IV ligi na sobotę na godz. 14.00,
a rywale z Łasku zaplanowali swój przyjazd
na niedzielę na godz. 15.00. Mecz zatem nie
doszedł do skutku, a ŁZPN ustali nowy termin jego rozegrania.
ASTRAZduny-CZARNIRząśnia0:3
 SAS VIS 2007 Skierniewice - ORZEŁ
Parzęczew 3:0 (2:0); br.: Wojciech Borowiec (32), Łukasz Michalski (karny) i Szymon Kiwała.
 KOLEJARZ Łódź - WŁÓKNIARZ
Zelów 2:0 (1:0); br.: Michał Marciniak (36)
i Łukasz Grodzki (87).
n GAL-GAZ Galewice - CERAMIKA
Opoczno 0:3 (0:1); br.: Kamil Lewandowski 2 i Maciej Zajączkowski.
 PILICA Przedbórz - POGOŃEKOLOG Zduńska Wola 3:1 (1:0); br.:
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Piłka nożna - 12. kolejka II ligi

Rywale odskoczyli
 GÓRNIK Wieliczka - CONCORDIA Piotrków Trybunalski 2:0 (1:0);
br.: Maciej Kisiel 2 (45 i 58).
 START Otwock - PRZEBÓJ Wolbrom 1:0 (0:0); br.: Sebastian Kęska (47).
 OKS 1945 Olsztyn - ŁKS Łomża 2:0
(0:0); br.: Mateusz Różowicz (76) i Paweł
Łukasik (87 karny).
 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski KOLEJARZ Stróże 2:1 (2:1); br.: Robert
Speichler (26) i Kelechi Zeal Iheanacho (29)
- Piotr Chlipała (19).
 PONIDZIE NIDA Pińczów - SANDECJA Nowy Sącz 1:4 (1:1); br.: Łukasz
Mika (13 karny) - Piotr Bania 2 (41 i 62
1. Górnik Wieliczka (1)
2. Start Otwock (2)
3. KSZO Ostrowiec Św. (3)
4. Sokół Aleksandrów (4)
5. Sandecja Nowy Sącz (9)
6. Pelikan Łowicz (7)
7. Wigry Suwałki (5)
8. Kolejarz Stróże (6)
9. Przebój Wolbrom (8)
10. Ruch Wysokie Maz. (11)
11. OKS 1945 Olsztyn (13)
12. Concordia Piotrków (10)
13. Jeziorak Iława (12)
14. Hetman Zamość (14)
15. Okocimski Brzesko (15)
16. Ponidzie Nida Pińczów (16)
17. Stal Poniatowa (17)
18. ŁKS Łomża (18)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
24
23
21
20
20
19
19
18
17
16
15
15
14
10
10
8
4

karny), Mateusz Żyła (68) i Dawid Skrzypek (75).
 STAL Poniatowa - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 0:0
 HETMAN Zamość - WIGRY Suwałki 4:1 (2:1); br.: Marek Piotrowicz (31
karny), Rafał Turczyn (43), Tomasz Twardawa (52) i Ihor Myhałewskyj (65) - Daniel
Ołowniuk (15).
 OKOCIMSKI Brzesko - RUCH
Wysokie Mazowieckie 0:3 (0:1); br.: Michał Twardowski 44, Grzegorz Jóźwiak 53,
Wojciech Kobeszko 85
 JEZIORAK Iława - PELIKAN Łowicz 0:0
(p)

21-8
18-11
17-8
12-10
18-11
11-10
17-13
14-11
21-16
15-10
16-15
15-13
14-17
11-11
16-20
7-24
11-20
4-30

7-3-2
7-3-2
6-5-1
6-3-3
6-2-4
5-5-2
5-4-3
5-4-3
5-3-4
5-2-5
4-4-4
4-3-5
4-3-5
4-2-6
2-3-6
3-1-8
2-2-8
1-1-10

6
7
6
6
5
6
5
5
5
5
6
6
7
6
8
7
6
6

13
16
14
11
13
15
10
11
10
10
9
11
12
7
9
10
4
4

14-5
6-1
13-5
7-4
12-3
8-4
5-1
8-2
14-7
7-3
9-6
10-5
7-7
9-7
14-12
6-8
6-10
3-10

6
5
6
6
7
6
7
7
7
7
6
6
5
6
4
5
6
6

11
8
9
10
7
5
9
8
8
7
7
4
3
7
1
0
4
0

7-3
12-10
4-3
5-6
6-8
3-6
12-12
6-9
6-10
8-7
7-9
5-7
7-10
2-4
2-8
1-16
5-10
1-20

Zapraszamy na 13. i 14. kolejkę II ligi

W niedzielę gramy
z liderem z Otwocka

W najbliższą niedzielę 5 października
o godz. 11.15 na stadionie przy ul. Starzyńskiego 6/8 dojdzie do niezwykle interesującego meczu. Marzący o powrocie na bezpośrednie zaplecze polskiej ekstraklasy łowicki
Pelikan podejmie współlidera rozgrywek ekipę Startu Otwock. Trzy dni później zespół trenera Bogdana Pisza zmierzy się
w wyjazdowym pojedynku z Ponidziem
Nidą Pińczów.
13. kolejka II ligi (sobota - niedziela –
4-5 października 2008 roku): SANDECJA
Nowy Sącz - STAL Poniatowa (S - 14.00),
SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - GÓRNIK
Wieliczka (S - 15.00), PRZEBÓJ Wolbrom
- PONIDZIE NIDA Pińczów (S - 15.00),
WIGRY Suwałki - JEZIORAK Iława
(S - 15.00), CONCORDIA Piotrków Trybunalski - OKOCIMSKI Brzesko (S - 15.00),
ŁKS Łomża - KSZO Ostrowiec Święto-

krzyski (S - 15.00), RUCH Wysokie Mazowieckie - OKS 1945 Olsztyn (S - 15.30),
PELIKAN Łowicz - START Otwock
(N - 11.15) i KOLEJARZ Stróże - HETMAN Zamość (N - 15.00).
14. kolejka II ligi (środa - 8 października 2008 roku): OKS 1945 Olsztyn - KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski (13.00), PONIDZIE NIDA Pińczów - PELIKAN Łowicz
(15.00), HETMAN Zamość - ŁKS Łomża
(15.00), START Otwock - WIGRY Suwałki
(15.00), STAL Poniatowa - PRZEBÓJ Wolbrom (15.00), RUCH Wysokie Mazowieckie - CONCORDIA Piotrków Trybunalski
(15.00), JEZIORAK Iława - KOLEJARZ
Stróże (15.15), OKOCIMSKI Brzesko
- SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki (15.30)
i GÓRNIK Wieliczka - SANDECJA Nowy
Sącz (16.00).
(p)

1. KS Paradyż (2)
12 28 38-12
9-1-2
6 18 25-4
6 13 13-8
2. Włókniarz Zelów (1)
12 27 38-10
8-3-1
5 13 18-5
7 14 20-5
3. Gal-Gaz Galewice (3)
12 25 25-15
8-1-3
7 16 16-8
5 9 9-7
4. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (4) 12 24 27-19
8-0-4
5 15 16-1
7 9 11-18
5. Zawisza Rzgów (6)
12 23 33-13
7-2-3
6 15 20-4
6 8 13-9
6. Ceramika Opoczno (9)
12 22 24-18
7-1-4
6 13 15-6
6 9 9-12
7. Pelikan II Łowicz (5)
11 20 20-13
6-2-3
6 16 17-5
5 4 3-8
8. Zjednoczeni Stryków (8)
12 18 26-16
5-3-4
5 8 12-5
7 10 14-11
9. Zawisza Pajęczno (7)
12 18 14-14
5-3-4
8 12 9-8
4 6 5-6
10. Czarni Rząśnia (11)
11 17 15-20
5-2-4
5 7 5-9
6 10 10-11
11. Kolejarz Łódź (10)
12 16 19-24
5-1-6
7 12 14-11
5 4 5-13
12. Vis 2007 Skierniewice (12) 12 13 22-42
4-1-7
6 9 14-20
6 4 8-22
13. Pilica Przedbórz (15)
12 12 15-17
3-3-6
6 8 7-6
6 4 8-11
14. Pogoń Łask Kolumna (14)
10 11 8-21
3-2-5
5 5 4-10
5 6 4-11
15. Orzeł Parzęczew (13)
12 10 12-28
3-1-8
5 6 5-7
7 4 7-21
16. UKS SMS II Łódź (17)
12 8 12-21
2-2-8
6 6 7-10
6 2 5-11
17. Astra Zduny (16)
12 6 8-37
2-0-10 7 3 5-23
5 3 3-14
18. MKP Zgierz (18)
12 5 6-22
1-2-9
5 4 3-8
7 1 3-14
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje III ligi,
trzecia drużyna rozgrywa mecz barażowy, a zespoły z miejsc 17-18 spadną do ligi okręgowej.
17. zespół utrzyma się w wypadku awansu 3. zespołu do III ligi.
Arkadiusz Cieślik i Marek Jończyk 2 (75
i 83) - Oktawian Maliszewski (54).
 ZAWISZA Rzgów - ZJEDNOCZENI Stryków 3:0 (0:0); br.: Damian Durka
(68), Arkadiusz Ałaszewski (70) i Jarosław
Soszyński (78).

 ZAWISZA Pajęczno - KS Paradyż
0:2 (0:1); br.: Daniel Lawerski (21) i Kamil Ruś (87).
 UKS SMS II Łódź - MKP Zgierz 2:1
(1:0); br.: Wojciech Fachmański (8) i Olaf
Okoński (67) - Marcin Gil (75).
(p)
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I Otwarte Mistrzostwa Księstwa Łowickiego

Weekend z Karate Tsunami
W najbliższy weekend 4-5 października 2008 roku w hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Księstwa Łowickiego Karate Tsunami.
Harmonogram imprezy zakłada, iż w sobotę o godz. 11.30 odbędzie się ceremonia
otwarcia, po którym odbędzie się wspólny trening z analizą i przedstawieniem poszczególnych konkurencji, który poprowadzi soke Ryszard Murat 10 dan. Od

godz. 14.00 na dwóch planszach rozpoczną się eliminacje kadetów i juniorów młodszych, od godz. 16.00 juniorów i juniorów
starszych, a od godz. 19.00 eliminacje seniorów, seniorów starszych oraz instruktorów i mistrzów.
Następnego dnia ponownie o godz. 10.00
zorganizowany zostanie wspólny trening,
a finały we wszystkich konkurencjach rozpoczną się o godz. 12.30.
(p)

Łowicki informator sportowy

Koszykarze Księżaka rozpoczęli drugoligowy sezon od porażki z Rosa-Sport Radom.

Koszykówka - 1. kolejka II ligi męskiej

Pierwszy mecz za nami
wego Księżaka w minioną niedziele podejmowali w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej ekipę Rosa-Sport Radom.
Nasz zespół trochę obawiał się tej konfrontacji, ponieważ niedzielny rywal to główny
faworyt tegorocznych zmagań w grupie A
II ligi z budżetem czterokrotnie większym
od Księżaka. Już na rozgrzewce wiać było,
że przyjezdni dominują fizycznie, ale okazało się, że podopieczni Cezarego Włuczyńskiego nie wystraszyli się i mecz zaczęli bardzo dobrze.
Pierwsze punkty dla łowickiej ekipy zdobył Rafał Mróz, a w kolejnych minutach
po akcjach Kacpra Kromera i Roberta
Kucharka było 6:1. Goście byli zaskoczeni
i trener Piotr Ignatowicz poprosiło czas.
W 6. minucie już był remis 10:10. Gra była
wyrównana, a punkty w Księżaku zdobywała tylko wymieniona wcześniej trójka. Na
koniec kwarty goście prowadzili 19:17.

Koszykówka - 1. kolejka II ligi męskiej

W niedzielê o godz. 17.00
Czternaście zespołów rywalizuje w grupie A II ligi męskiej, a w gronie tym po raz
pierwszy znalazł się team łowickiego Księżaka. W debiucie łowiczanie przegrali,
a kibice w Łowiczu będą mogli zobaczyć
w akcji zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego już w najbliższą niedzielę
5 października. W hali sportowej OSiR nr 2
w Łowiczu przy ul. Topolowej 2 o godz.
17.00 rywalem będzie UKS System Łęczyce.
1. kolejka II ligi męskiej: Księżak Łowicz
- Rosa-Sport Radom 67:78, UKS System
Łęczyce - AZS PW Warszawa 84:92, AZS
UMK Olsztyn - SIDEn Toruń 61:89, Tur
Bielsk Podlaski - ŻTS Nowy Dwór Gdański 75:95, Bonduelle Gniewkowo - Norgips Piaseczno 102:86, Astoria Bydgoszcz
- AZS WSGK Kutno 84:74. Mecz: CWKS

Legia Warszawa - OSSM PZKosz Sopot
przełożono.
1. SIDEn Toruń
1 2 89:61
2. ŻTS Nowy Dwór Gd.
1 2 95:75
3. Bonduelle Gniewkowo 1 2 102:86
4. Rosa-Sport Radom
1 2 78:67
5. Astoria Bydgoszcz
1 2 84:74
6. AZS PW Warszawa
1 2 92:84
7. UKS System Łęczyce
1 1 84:92
8. AZS WSGK Kutno
1 1 74:84
9. Księżak Łowicz
1 1 67:78
10. Norgips Piaseczno
1 1 86:102
11. Tur Bielsk Podlaski
1 1 75:95
12. AZS UWM Olsztyn
1 1 61:89
13. Legia Warszawa
0 0
0:0
OSSM PZKosz Sopot 0 0
0:0
W meczach 2. kolejki, która rozegrana zostanie w weekend 4-5 października zagrają:
Księżak Łowicz - UKS System Łęczyce
(niedziela, godz. 17.00), Rosasport Radom
- AZS WSGK Kutno, OSSM PZKosz Sopot - Astoria Bydgoszcz, Norgips Piaseczno - CWKS Legia Warszawa, ŻTS Nowy
Dwór Gdański - Bonduelle Gniewkowo, SIDEn Toruń - Tur Bielsk Podlaski i AZS PW
Warszawa - AZS UWM Olsztyn.
(p)

Najgorszy fragment meczu dla Księżaka
to początek drugiej kwarty. Wprawdzie po
rzucie Adriana El-Warda był remis 19:19,
ale w kolejnych pięciu minutach punktowali
tylko radomianie i w 15. minucie prowadzili 31:19. Od tego momentu grali swobodniej
i było widać, że są już pewni swojej przewagi. Do przerwy Księżacy przegrywali 30:45
i zdecydowanie zawodziła skuteczność
w silnej broni, jaką są rzuty „za trzy”. Żaden
z oddanych rzutów nie wpadł do kosza, natomiast rywal trafił cztery razy.
Po zmianie stron nasi koszykarze prowadzili równorzędny pojedynek i nawet mieli lekką przewagę. Trzecią kwartę wygrali
18:17, a czwartą 19:16. Spotkanie zakończyło się celnym rzutem zza linii 6,25 m Bartosza Włuczyńskiego, który tego dnia nie
mógł się „wstrzelić”.
Największym pechowcem niedzielnego
pojedynku był Przemysław Grabowski. Ten młody zawodnik (wychowanek
łódzkiego Startu), wypożyczony z pierwszoligowego ŁKS zagrał jedynie 15. sekund.
W akcji obronnej, po przepychance z rywalem doznał złamania małego palca lewej ręki.
To było już w 11. minucie spotkania.
dok. na str. 34

 14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki kadetów U-16: UMKS
Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice;
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz 2. kolejki II ligi koszykówki męskiej: Księżak
Łowicz - UKS System Łęczyce;
Poniedziałek, 6 października:
 15.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14:
UMKS Księżak Łowicz - MKS Kutno;
Wtorek, 7 października:
 10.00 - park pałacowy w Kiernozi; Powiatowe IMS w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców;
 11.30 - park pałacowy w Kiernozi;
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
chłopców;
 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16:
UMKS Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice;
 19.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka Wojewódzkiej Ligi Oldbojów w piłce nożnej: Pelikan Łowicz - LKS Różyca.
Sobota, 11 października:
 10.00 - stadion Eldorado przy SP 4
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31a; mecz
piłki nożnej ligi okręgowej orlików: Pelikan
Łowicz - SAS Vis 2007 Skierniewice;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi piłki siatkowej juniorów młodszych:
HKS Orzeł Łowicz - MUKS Juvenia
Rawa Mazowiecki;
 17.00 - stadion Astry w Zdunach;
14. kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra
Zduny - Zjednoczeni Stryków.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 2 do 8 października
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Gdy we wrześniu grzybów brak,
niezawodny zimy znak”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować będą układy
niżowe znad Skandynawii. Napływa wilgotna, początkowo dość ciepła,
ale w weekend chłodna masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Przewaga zachmurzenia dużego, przelotne opady deszczu,
ale okresami przejaśnienia.
Widzialność: dobra do umiarkowanej, w opadach słabsza.
Wiatr: południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 13 ºC do + 15 ºC.
Temp. min w nocy: + 8 ºC do + 5 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Sobota pochmurna z przejaśnieniami, przelotne opady
deszczu oraz chłodniej. Niedziela pogodna i bez opadów.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni i południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 13 ºC do + 15 ºC.
Temp. min w nocy: + 7 ºC do + 4 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów oraz cieplej.
Widzialność: dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr: południowy, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 15 ºC do + 18 ºC.
Temp. min w nocy: + 9 ºC do + 6 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 KSIĘŻAK Łowicz - ROSA-SPORT
Radom 67:78 (17:19, 13:26, 18:17,19:16)
Księżak: Kacper Kromer 17, Rafał Mróz
13 (1x3), Robert Kucharek 10, Michał Snochowski i Bartosz Włuczyński 3 (1x3) oraz
Adrian El-Ward 12, Piotr Niewiadomski 7,
Michał Banasiak, Przemysław Grabowski,
Jakub Pietrzko i Michał Chojecki.
Rosasport: Tomasz Baszak 15 (3x3), Emil
Podkowiński 9 (1x3), Tomasz Sosnowik 7,
Karol Gutkowski 4 i Piotr Kardaś 2 oraz
Michał Nikiel 12, Tomasz Wróbel 10 (1x3),
Konrad Kapturski 7 (2x3), Maciej Maj 4, Jakub Zalewski 4, Przemysław Kogut 2 i Andrzej Mroczek 2.
Sędziowali: Marcin Wasilewski (Bydgoszcz) i Filip Wudecki (Włocławek). Widzów: 300.
Łowicz, 28 września. Kibice koszykówki w Łowiczu doczekali się inauguracji
rozgrywek II ligi. Koszykarze drugoligo-

Czwartek, 2 października:
 15.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
koszykówki seniorek: UMKS Księżak Łowicz - MKS Kutno (II liga);
Sobota, 4 października:
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej Górskiego: Pelikan Łowicz Laktoza Łyszkowice;
 11.00 - boisko Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
wojewódzkiej ligi Michałowicza: Pelikan
Łowicz - Pilica Przedbórz;
 11.30-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
I Otwarte Mistrzostwa Księstwa Łowickiego Karate Tsunami;
 13.00 - boisko Zrywu w Wygodzie;
mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych: Pelikan Łowicz WKS Wieluń;
 13.00 - boisko Korony w Wejscach;
mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych: Pelikan II Łowicz - Korona Wejsce;
 15.30 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - WKS Wieluń;
Niedziela, 5 października:
 9.00-15.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; rozgrywki Łowickiej HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Lidze Tenisowej;
 10.00-15.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
I Otwarte Mistrzostwa Księstwa Łowickiego Karate Tsunami;
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; 13. kolejka II
ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Start
Otwock;

