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Waluty szalały,
łowiczanie nie

Wtorkowa awaria obnażyła słabości łowickich wodociągów

Pół miasta bez wody
W poniedziałek
27 października w nocy
pękła rura głównej magistrali
zasilającej w wodę całą
prawobrzeżną część
Łowicza. Suche przez
kilkanaście godzin krany
spowodowały ogromne
zamieszanie.
a 18 godzin pozbawionych zostało
wody około 20 tys. mieszkańców. OkaN
zało się, że tak ratusz, jak i Zakład Usług

Komunalnych nie jest przygotowany na
sprawne reagowanie na tak poważną awarię. Złożył się na to przede wszystkim brak
możliwości wyłączenia wody tylko na odcinku, który jest uszkodzony i dokonania
przełączeń w celu obejścia miejsca awarii.
Były też problemy ze sprawnym dostarczeniem wody do szkół, przedszkoli oraz
mieszkańców.
Burmistrz Krzysztof Kaliński podkreśla
poświęcenie pracowników ZUK i podległych wydziałów, w tym miejskiego sztabu kryzysowego, ale widzi słabości w przygotowaniu na taką sytuację. - Ta nauka nie
pójdzie w las - zapowiada i mówi o krokach,
które przygotują miasto na takie zdarzenia.
Pierwsze mają być podjęte już na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, będzie to wniosek o zakup przynajmniej jednego beczkowozu do przewozu wody pitnej. Burmistrz W związku z awarią, w łowickich marketach i sklepach spożywczych niegazowana woda szła jak przysłowiowa woda.

Łowiczanie z zainteresowaniem
śledzili szybko zmieniające się
kursy dolara i euro, które
24 i 27 października osiągnęły
rekordowo wysoką cenę.
Ominęła nas jednak panika.

D

ariusz Witkowski, właściciel
jedynego w Łowiczu kantoru,
znajdującego się przy Starym
Rynku mówi, że walut w kantorze
nie zabrakło. Przychodzący do niego
klienci najczęściej sprawdzali kursy,
próbowali się czegoś dowiedzieć
od pracownika. Jeśli już dokonywali
transakcji, to nie przekraczały one
wartości 5 tys. zł. - Ludzie raczej
kupowali dolary, a sprzedawali euro,
lecz obrót walutami nie jest duży,
bo podchodzą do wahań kursów
z dużym rozsądkiem i minęły już
czasy inwestowania w walutę.
dok. na str. 2

Awaria zablokowała wjazd w ulicę Katarzynów na kilkanaście godzin.

zapowiada też usprawnienie sieci wodociągowej, by wykluczyć konieczność zamykania dopływu wody na taką skalę. Za komplikacje związane z brakiem wody przeprasza
mieszkańców Łowicza.
Do awarii doszło 27 października po
godzinie 21, na początku ulicy Katarzynów przy skrzyżowaniu z ulicą Powstańców. Jak powiedział nam kierownik działu
wodociągowo-kanalizacyjnego ZUK Zbigniew Bochenek pierwszą oznaką, zanim
jeszcze woda pojawiła się na powierzchni ulicy, był wzrost poboru wody na ujęciu wody na Blichu. Z początku myślano,
że ktoś kradnie wodę na ogromną skalę.
Ogromną, bo pobór w pewnym momencie
wzrósł nawet siedmiokrotnie w porównaniu z przeciętnym.
Gdy okazało się, że to awaria i już widać
było gdzie, brygada ZUK od razu się tam
udała. Była na miejscu po 22.00. Sytuacja
była bardzo trudna do opanowania. Ulice Sikorskiego, Katarzynów, Powstańców

były w znacznej części pod wodą. Jeden
z czytelników, który nas o tym powiadomił,
określił to, co zobaczył, jako „drugą rzekę”.
Mistrz z brygady pracującej na miejscu powiedział, że zdecydowano się ostatecznie na
zamknięcie głównego zaworu znajdującego
się na ujęciu wody - bo to była najszybsza
możliwość odcięcia jej dopływu. W nocy,
zanim przystąpiono do naprawy, musiano
teren osuszyć.
Z wyrwy jaka powstała w asfalcie, a potem z wykopu wodę odpompowywały beczkowozy ZUK, które wykonały ponad 50
kursów. Jak podkreślił mistrz, problemem
była woda, która zebrana w uszkodzonym
rurociągu, cały czas spływała do wykopu.
Naprawa awarii okazała się bardzo trudna.
Grunt był bardzo mokry, a sama rura, która
ukazała się pracownikom ZUK, okazała się
nie tyle pęknięta, co rozerwana. - Czegoś
takiego to jeszcze nie widzieliśmy - powiedział nam Zbigniew Bochenek.
dok. na str. 4

Więzienne targowisko narkotyków
mi extasy wpadło w wyniku innej sprawy,
nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, a prowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Śledztwo było wielowątkowe
i dotyczyło m.in. działania zorganizowanej
grupy przestępczej, zajmującej się dystrybucją środków odurzających. Śledztwo to
zostało wszczęte przez KPP w Łowiczu,
a przejęte przez KWP w Łodzi 24 maja 2007
ych kilkudziesięciu więźniów odpowia- roku. Wątek obrotu narkotykami przez osadających teraz za handel i częstowanie dzonych w łowickim więzieniu wyłączono
amfetaminą, marihuaną oraz tabletka- do odrębnego postępowania.

Brakowało miejsca dla publiczności podczas rozprawy odbywającej
się cztery dni z rzędu - 23 i 24 października oraz 27 i 28 października
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu. Na
ławie oskarżonych siedziało, aż 32
więźniów Zakładu Karnego w Łowiczu, którym prokurator zarzuca handel narkotykami za kratkami.

T

Dodatkowo, postanowieniem z 10 marca 2008 roku, wyłączono do odrębnego postępowania materiał dowodowy przeciwko
Piotrowi P., Konradowi P. i Łukaszowi W.
Wszyscy oni są osadzeni w ZK w Łowiczu,
a zarzuca się im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez
owego Piotra P. osadzonego w łowickim
więzieniu za handel narkotykami. Sprawa
ta trafiła do XVII wydziału karnego Sądu
Okręgowego w Skierniewicach. Tak więc
w Łowiczu odpowiadają tylko pozostali 32 osoby.
dok. na str. 2

2

30.10.2008 r.

dok. ze str. 1

Więzienne targowisko narkotyków
W

toku postępowania przygotowawczego tylko dwaj spośród tych 32
oskarżonych przyznali się do winy i składali wyjaśnienia. Ł. W. w swoich wyjaśnieniach przyznał, że na zlecenie Piotra P. miał
wnieść na teren ZK w Łowiczu amfetaminę, którą przyniósł mu na widzenie Konrad P. Dalej wyjaśniał szczegóły dotyczące
wprowadzania do obrotu marihuany, amfetaminy i extasy przez liczne osoby osadzone w zakładzie, niezwiązane z grupą przestępczą Piotra P.
Następnie na podstawie wyjaśnień innego osadzonego S. K. , stanowiących spójne uzupełnienie wyjaśnień Ł. W., ustalono
krąg osób osadzonych, które zajmowały się
dystrybucją narkotyków.

Pozostali oskarżeni nie przyznają się do
zarzutów, odmówili też składania wyjaśnień
na etapie postępowania prokuratorskiego.
Niektórzy tylko częściowo przyznali się
do winy. Wszyscy byli wielokrotnie karani sądownie.
Skala procederu była duża: co najmniej
od stycznia 2005 roku do maja 2007 roku
na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu dochodziło do szeregu przypadków częstowania i rozprowadzania narkotyków pomiędzy
więźniami, przy czym większość z oskarżonych działała samodzielnie lub w małych 2
- 3 osobowych grupkach. Głównymi metodami dostarczania narkotyków na teren zakładu było przerzucanie pakunków przez
ogrodzenie, przemyt w paczkach lub poły-

kanie przez więźniów podczas widzeń i po- Ponadto badanie DNA wykazało, że Paweł
W. posiadał 13 września 2007 roku na terebytów poza zakładem, np. w pracy.
nie celi amfetaminę w ilości nie mniej niż
0,43 grama.
Jakimi dowodami
Akt oskarżenia uzasadnia także analiza
dysponuje prokuratura połączonych
i podjętych postępowań przyZarówno krąg sprawców, jak i też rząd gotowawczych prowadzonych przez Prokuwielkości rozprowadzanych narkotyków raturę Rejonową w Łowiczu, umorzonych
ustalono w oparciu o wyjaśnienia Ł. W. i wcześniej z uwagi na niewyrycie sprawców,
S. K., zeznania świadków J. C., D. G., D. które pozwoliły na przedstawienie zarzutów
M., A. K. Ponadto w wyniku przeszukań cel Andrzejowi J. i Dariuszowi M.
Postępowanie przed sądem trwa, prze13 września 2007 roku, w wyniku których
ujawniono liczne skrytki, zatrzymano nie- słuchiwani są świadkowie, których powowielkie ilości środków odurzających. Po- łano aż 63, aczkolwiek w postępowaniu
średnio potwierdził to oskarżony Krzysz- przygotowawczym było ich prawie dwutof W., który odmówił składania wyjaśnień, krotnie więcej.
ale przyznał się do zarzucanych mu czynów.
(eb)

Pijarscy licealiści
na spotkaniu z Daviesem
Niesamowity historyk, wielki entuzjasta historii Polski, doskonały pisarz i analityk rozmaitych źródeł, a przy tym człowiek niezwykle
pogodny, otwarty i miły - tak mówi
po spotkaniu z Normanem Daviesem uczennica liceum pijarskiego w Łowiczu Bogumiła Kwestarz.
Uczniowie klas humanistycznych
pijarskiego LO spotkali się z nim 19
października w Łodzi, podczas promocji jego najnowszej książki.

D

la ponad 30 licelistów z klas I - III spotkanie z Daviesem było dużym wydarzeniem. Bogumiła Kwestarz podkreśla, że
dzięki jego książkom, myślenie wielu Polaków o historii Polski bardzo się zmieniło.
Profesor Davies promował w Łodzi swoją
najnowszą książkę “OD i DO. Najnowsze
dzieje Polski według historii pocztowej”, ale
na spotkaniu poruszano tematy związane z

Podczas spotkania zdobyć można
było autograf Normana Daviesa.
całą twórczością autora. Słuchacze mieli
okazję osobiście zadawać profesorowi pytania. - Odpowiedzi były zazwyczaj zaskakujące i co najważniejsze w całości po polsku - opowiada Bogumiła.

Czasy okupacji wspominał przy
pomniku w Czatolinie w gminie
Łyszkowice kombatant Jerzy
Miecznikowski. Słuchało go ponad
50 uczestników Trzeciego Rajdu
Szlakiem Cichociemnych, który
wyruszył z Łowicza w ostatnią
sobotę 25 października. Uczestnicy
rajdu złożyli kwiaty i wieńce pod
pomnikiem upamiętniającym zrzuty.
Na zrzutowisku „Ugór” w sąsiedztwie
Czatolina w 1941 roku lądował por.
art. Jan Piwnik „Ponury”, późniejszy
dowódca oddziałów partyzanckich
w Górach Świętokrzyskich i na
Wileńszczyźnie.

dok. ze str. 1

Waluty szalały, łowiczanie nie

Z

obserwacji naszego rozmówcy wynika, że zamieszanie na rynku walut
trwa od 2 tygodni. Największe było,
gdy w czwartek 23 października kurs zmieniał się kilkanaście razy. I tak np. dolar najniższą cenę miał w ostatnie wakacje - około 2 zł, tymczasem 27 października kantor
kupował je po 3,03 zł, sprzedawał w cenie
3,22 zł. Tego samego dnia kurs euro wynosił odpowiednio 3,77 i 3,99, przy czym najniższy jego kurs w lipcu tego roku oscylował wokół 3,20 zł.
Kiedy ostatnio były tak duże wahania
kursów? Witkowski wymienia październik
1994 roku, kryzys w Rosji w roku 1998 oraz
2004 rok, gdy Polska wstępowała do Unii
Europejskiej, euro osiągnęło wtedy cenę 5 zł.
Większych ruchów związanych z zakupem walut lub wypłatą dużych kwot w obcych walutach nie odnotowano też w łowickich oddziałach banku Pekao SA, choć
Krystyna Jachimek, której podlegają łowickie oddziały przyznaje, że takie zjawiska
miały miejsce w dużych miastach, m.in. w
Łodzi. - Cieszę się, że u nas nie było paniki, bo ona jest złym doradcą przy podejmowaniu decyzji, również finansowych - mówi.
Klienci banku prawie w ogóle nie interesowali się dolarem, zainteresowanie
budził natomiast kurs euro.
(mwk)

Po skończonej dyskusji każdy z uczniów
mógł kupić najnowszą książkę Daviesa i zdobyć jego autograf. Wiele osób przywiozło ze
sobą do podpisu także inne jego publikacje.
Uczennica mówi, że dzięki temu spotkaniu młodzież z pijarskiego liceum stała się
bogatsza nie tylko o świadomość obcowania z kimś sławnym, ale też przynależności
do tej części społeczeństwa, która potrafi jeszcze docenić prawdziwy talent i dar,
jakim niewątpliwie obdarzony jest Norman Davies.
- Bardzo często korzystamy z książek Davisa na lekcjach historii - mówi o genezie
spotkania dyrektor liceum Przemysław Jabłoński. - Uważałem, że dobrze się stanie,
kiedy uczniowie będą mogli skonfrontować
sylwetkę autora z jego twórczością. Poza
tym Norman Davis to bardzo ciekawa postać - Brytyjczyk zajmujący się historią Polski, który poświęcił sporą część życia na jej
opisanie.
(wcz)

Ważne we Wszystkich Świętych

O

d godz. 6.30 31 października do godz.
22.00 2 listopada zamknięta będzie
ulica Blich w Łowiczu pomiędzy
skrzyżowaniami z ul. Mostową i Seminaryjną, oraz Tuszewska, od skrzyżowania
z ulicą Mickiewicza do końca ogrodzenia
cmentarza i zjazdu w drogę osiedlową w
kierunku bloku nr 8.
Msze święte odprawione zostaną 1 listopada: o godz. 10.00, 12.00 i 15.00 na
cmentarzu katedralnym (procesja z wypominkami o 11.30), a na cmentarzu parafii
Chrystusa Dobrego Pasterza o godz. 12.00
(msza święta z procesją).

Włamali się
i spowodowali pożar

N

ieznani sprawcy zakradli się, 27
października, do opuszczonego, być
może nawet przez ich znajomego,
mieszkania na osiedlu Armii Krajowej. Zakończyło się to dramatycznie, gdyż mieszkanie pozostające w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spłonęło. Pożar
wybuchł około godz. 15.00. Ponownie w
ciągu ostatnich kilku dni to nieostrożność
osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem
była prawdopodobną przyczyną tego pożaru. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy zastępy strażaków.
- Strażacy wykluczyli możliwość powstania pożaru od wadliwej instalacji czy innej
usterki. Lokator jest obecnie w więzieniu,
więc w mieszkaniu nie powinien nikt przebywać. Tymczasem policja stwierdziła udział
osób trzecich w zdarzeniu - mówi dyrektor
ZGM Joanna Mika. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi KPP w Łowiczu.
Funkcjonariusze podejrzewają, że nieznane osoby użytkowały lokal wchodząc
przez okno, o czym świadczyło wyjęte jedno skrzydło okna. Spaliły się meble oraz
okno, które ZGM zabezpieczył.
(eb)

Śmiertelne potrącenie
nieoświetlonej rowerzystki

Kilkunastu młodych ludzi uczestniczyło w sobotnich warsztatach Street Art
w ramach Drugi Obieg Art Festiwalu,
o śmiertelnego wypadku drogoweprzy okazji których brudna ściana jedgo z udziałem 55-letniej rowerzystki
nego z garaży na Bratkowicach zodoszło 22 października tuż przed 18.
stała pomalowana w motywy ludowe. na drodze wojewódzkiej numer 704 w Kalenicach w gminie Łyszkowice. Kierujący
Oplem Zafirą 37-letni mieszkaniec Płoc”
ka na prostym odcinku drogi potrącił ja„
dącą w tym samym kierunku rowerzystkę.
apież Jan Paweł II widziany
Z policyjnych ustaleń oraz z przesłuchania
oczami kardynała Stanisława
kierowcy Opla wynika, że kobieta jechaDziwisza - taki obraz przedstawia
film „Świadectwo”, który będzie można ła nieoświetlonym rowerem lub oświetlenie na nim było bardzo słabe. Na skutek
obejrzeć w łowickim kinie „Fenix”, już
odniesionych obrażeń 55-letnia mieszkanod 31 października - seanse odbędą
się o godz. 16 i 18. Później, od niedzieli ka powiatu łowickiego zmarła na miejscu.
Kierowca Opla był trzeźwy. Został zatrzy2 listopada do czwartku 6 listopada,
„Świadectwo” będzie wyświetlane dwa many do wyjaśnienia. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności i przyrazy przed południem dla szkół, a po
czyn wypadku. Policja apeluje o używanie
południu o godz. 16,18. i 20.
(jr)
oświetlenia przez rowerzystów.
(mak)

D

Świadectwo już od jutra

P

kronika
policyjna
n 22 października o godzinie 22.35
w Kiernozi patrol miejscowej policji zatrzymał 54-letniego rowerzystę z powiatu
łowickiego, który nie posiadał uprawnień do
prowadzenia wszelkich pojazdów. Zostały
mu one odebrane wyrokiem Sądu Grodzkiego w Łowiczu za popełnione wcześniej
przestępstwa drogowe.
n 22 października o godzinie 20.30 na
ulicy Poznańskiej w Łowiczu patrol policji
zatrzymał 28-letniego mieszkańca Warszawy, który jechał samochodem marki Ford
Escort pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów za popełnione
wcześniej przestępstwa drogowe.
n 25 października około godziny 18.20
mieszkaniec Łowicza zgłosił kradzież samochodu osobowego marki Fiat 126p o wartości
kilkuset złotych z okolic dworca PKP Łowicz
Główny. Właściciel pojazdu pozostawił go
na niestrzeżonym parkingu w godzinach
porannych i pojechał pociągiem do pracy.
Gdy wrócił pojazdu już nie było. Policjanci
podejrzewają, że samochód mógł zostać
skradziony w celu krótkotrwałego użycia.
n 26 października około godziny 1.20
w Płaskocinie w gminie Kocierzew Połu-

dniowy doszło do wypadku drogowego,
podczas którego kierujący samochodem
osobowym marki Mercedes 39-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jadąc od strony
Kocierzewa w stronę Łowicza nie zachował
na łuku drogi należytej ostrożności, zjechał
na pobocze drogi, po czym samochód dachował. Obrażeń ciała w postaci stłuczenia
głowy, klatki piersiowej, kolana prawego i
prawej ręki, doznała 20-letnia pasażerka samochodu. Została przewieziona do szpitala
w Łowiczu. Policja z Łowicza prowadzi dochodzenie zmierzające do ustalenia przyczyn
i okoliczności wypadku.
n 28 października o godzinie 15.30
na ulicy Ułańskiej w Łowiczu 30-letni
kierujący samochodem marki Renault Clio
potrącił na przejściu dla pieszych 19-letnią
mieszkankę powiatu łowickiego. Piesza ze
stłuczeniem okolicy lędźwiowej trafiła do
szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia
KPP w Łowiczu.
n 28 października około godziny 18 w
Zakładzie Karnym w Łowiczu funkcjonariusze tegoż zakładu odkryli u 25-letniego skazanego, który wrócił z przepustki trzy torebki
z marihuaną, które próbował przemycić do
celi w obuwiu i ubraniu. Narkotyki ważyły
łącznie około 10 g. Policjanci ustalają źródło
ich pochodzenia.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant Urszula
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105 lat Marianny Gać
Życzenia dwustu lat życia, zdrowia, szczęścia, pogody ducha
usłyszała w miniony poniedziałek
27 października, od rodziny, wójta
gminy Chąśno Dariusza Reczulskiego oraz burmistrzów Łowicza
Krzysztofa Kalińskiego oraz Bogusława Bończaka Marianna Gać
ze Skowrody Południowej. Skończyła właśnie 105 lat.
urodziła się 26 października 1903 roku. Burmistrz Krzysztof KaSliński,olenizantka
obecny na uroczystości z tej racji, że

pochodzi z sąsiedniego Błędowa, składając
życzenia zauważył, że to oznacza, iż przeżyła I oraz II wojnę światową, ale i to, że urodziła się przed wojną rosyjsko-japońską rozpoczętą w 1904 roku.
- Miało to miejsce we wsi Kocierzew
27 października 1903 roku, o godzinie
11 rano przybył Rafał Tomala lat 31 zamieszkały we wsi Osiek, w obecności Jana
Woźniaka lat 40 i Józefa Mańkowskiego lat 36, rolników zamieszkałych we wsi
Osiek. Przynieśli nam dziecię rodzaju żeńskiego urodzoną 26 października tego roku
o ósmej wieczorem we wsi Osiek, od ślubnej jego żony Franciszki z Wojciechowskich
lat 26. Dziecku temu w czasie chrztu nadano
imię Marianna. Kumami byli Jan Woźniak
i Anastazja Wojciechowska. Akt chrztu został
spisany i odczytany w obecności świadków,
ze względu na niepiśmienność świadków.
Ks. Walenty Kazański administrator parafii
- tak brzmi treść świadectwa chrztu świętego
Marianny Gać, które w książeczce jej poświęconej i wydanej z okazji 100. urodzin,
umieścił jej kuzyn, badacz historii rodu Tomalów, Józef Tomczak z Łodzi.
Solenizantka jest drugim dzieckiem
z pięciorga rodzeństwa, dzieci małżeństwa
Rafała Tomali z Osieka i Franciszki Wojciechowskiej z Wicia pozostałe jej rodzeństwo to Jan, Józef, siostry Józefa i Helena.
Dzieciństwo spędziła w gronie rodziny.
W młodości ukończyła lokalną szkołę
w Różycach. Mając 18 lat wyszła za mąż
za Józefa Gacia ze Skowrody, gdzie pracując w gospodarstwie spędziła całe życie.

D

o zdarzenia doszło po południu. Oficer dyżurny łowickiej Komendy Powiatowej Policji otrzymał anonimowe zgłoszenie, że w kompleksie leśnym
w okolicach zbiornika Okręt poluje nietrzeźwy myśliwy. Rozmówca dokładnie
opisał gdzie. Kiedy policjanci przyjechali
na miejsce, zastali tam dwóch mężczyzn obydwóch w strojach sugerujących, że biorą

W

Pośrodku jubilatka Marianna Gać, najbliżsi po boku, wnuk Krzysztof i żona Agnieszka, jeszcze dalej prawnuki, Sebastian oraz Natalia, która na świat przyszła sto lat później po swojej prababci.
Z tego związku na świat przyszło sześcioro dzieci, z czego dwoje zmarło. Dwóch
synów Stanisław i Julian oraz córki Janina i Stefania uszczęśliwiły panią Mariannę
10 wnukami. Ze związków, które ci z kolei
zawarły na świat przyszło 24 prawnuków,
a z kolei ich związków narodziło się już
5 praprawnuków - są to jednak dane nie dokładne, bo rodzina nadal się powiększa.
Józef Gać małżonek pani Marianny był
przez wiele lat sołtysem w Skowrodzie
Południowej, zmarł w 1978 roku w wieku 79 lat.
Pani Marianna mimo swego wieku ma
nadal sprawny umysł. Jak opowiada jej

udział w polowaniu. Jeden z nich posiadał
przy sobie myśliwską dubeltówkę i amunicję. Nie posiadał przy sobie pozwolenia na
tę konkretną broń, miał natomiast pozwolenia na inne jednostki broni palnej.
Czuć było od niego woń alkoholu. Policjanci postanowili więc go zbadać alkosensorem. Badanie wykazało, że ma ponad
1,5 promila alkoholu w organizmie
(0,77 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc). Policjanci odebrali i zabezpieczyli broń myśliwską oraz 16 sztuk
amunicji. Nietrzeźwym myśliwym okazał
się 57-letni mieszkaniec Radomia, członek
jednego z warszawskich kół łowieckich.
Trwają czynności administracyjne zmierzające do cofnięcia mu uprawnień na po-

Spaliła się sterta słomy
w Łaguszewie

wnuk Krzysztof, w minioną sobotę pojechała samochodem z rodziną do Kiernozi, gdzie
w pałacu w gronie najbliższych świętowała
swoje urodziny. Bez problemu rozpoznawała mijane wsie, na temat każdej z nich miała
jakąś uwagę. Z uroczystości była bardzo zadowolona: był tort, szampan, miła zabawa,
w pokoju w jej rodzinnym domu dostrzegliśmy wiele bukietów, które wcześniej otrzymała od członków rodziny. Zadowolenie, to
jak zaznaczył w rozmowie z nami Krzysztof
Gać, może wynikać z tego, że zawsze była
osobą bardzo towarzyską i gościnną.
Wraz z nią w pałacu bawiło się przeszło
50 osób, z najbliższej rodziny. Była to jedna

siadanie broni palnej. Myśliwy odpowie
z ustawy o broni i amunicji przed Sądem
Grodzkim za posiadanie przy sobie broni będąc w stanie nietrzeźwym. Grozi mu
za to kara aresztu lub grzywny.
O sytuacji powiadomiony zostanie też
skierniewicki zarząd okręgowy Polskiego
Związku Łowickiego. - Jeszcze nie otrzymaliśmy informacji z policji, ale w takich przypadkach następuje zwykle cofnięcie pozwolenia na broń. Myśliwy jest sam sobie winien
- dowiedzieliśmy się w zarządzie okręgowym PZŁ. Informacja powinna również trafić do rzecznika dyscyplinarnego PZŁ, który
po przeprowadzeniu własnego dochodzenia może postanowić o wyrzuceniu myśliwego z koła łowieckiego.
(mak)

Prokuratura apeluje

P

rokuratura Rejonowa w Łowiczu
złożyła zapowiedź apelacji
od wyroku uniewinniającego
Waleriana W., byłego dyrektora
Nieostrożność dorosłych w posłu- łę. Straty oszacowano na 20 tys. zł. Sąsiedzi łowickiego muzeum, który zapadł
giwaniu się ogniem była prawdopo- pośpieszyli na pomoc. Sprzęt rolniczy wy- 21 października. Sąd przystąpił
dobnie przyczyną pożaru sterty sło- korzystano m.in. do dogaszenia i rozgarnię- w związku z tym do sporządzenia
my 23 października w Łaguszewie cia resztek słomy. Sołtys Jan Czapnik przy- pisemnego uzasadnienia wyroku.
jechał ładowarką kołową, zaś Paweł Wojda Przypomnijmy, że orzekł w nim,
w gminie Kocierzew.
ciągnikiem z napędem na przednie koła iż Walerian W. nie przekroczył
ożar wybuchł ok. 16.30. Sterta, jak to i z turem. - Strażacy powiedzieli nam, że uprawnień w zarządzaniu placówką
w celu osiągnięcia korzyści
po żniwach, ustawiona była za stodołą. gdyby nie ten sprzęt, akcja ratunkowa trwa- majątkowych. Prokuratura oskarżała
W akcji ratunkowej wzięło udział aż osiem łaby do południa następnego dnia - mówi go o wypłacanie zawyżonych dodatków
zastępów PSP oraz OSP. Nie udało się ura- sołtys Łaguszewa. A dzięki pomocy sąsia- oraz premii pracownikom muzeum,
tować 2 tysięcy belek słomy żytniej. Straża- dów zakończyła się o 20.30.
w tym również sobie.
(eb) (eb)
cy ustrzegli przed ogniem drewnianą stodo-

P

C

oroczna akcja bezpłatnych
przeglądów podstawowych
układów samochodu mających
wpływ na bezpieczeństwo, będzie
odbywała się przez trzy dni
w okręgowej stacji kontroli pojazdów
Polskiego Związku Motorowego przy
ul. Nadbzurzańskiej w Łowiczu.
W godzinach od 8.00 do 16.00
w dniach od 29 do 31 października
będzie można nieodpłatnie
sprawdzić stan układu hamulcowego,
wyregulować światła oraz sprawdzić
stan układu kierowniczego
w samochodach osobowych. Akcja
jest organizowana wspólnie przez
PZMot i policję. Co roku korzysta z niej
kilkudziesięciu kierowców.
(mak)

Dodatkowe kursy PKS
1 listopada

Pijany myśliwy miał broń
Pijanemu myśliwemu z Radomia, który razem ze swoim znajomym polował w ostatnią sobotę,
25 października w okolicach zbiornika Okręt w gminie Domaniewice,
policjanci z Łowicza zabrali broń
i 16 sztuk amunicji.

Sprawdź samochód
przed wyjazdem

z niewielu okazji, by zebrać niemal wszystkich w jednym miejscu.
Mariannie Gać dopisuje zdrowie, choć
bywają okresy, złego samopoczucia czy
chorób, szczególnie w okresie jesiennozimowym. Ma za sobą udar, nie porusza
się samodzielnie, ale wyłącznie na wózku
z pomocą rodziny. - Najważniejsze jednak
jest serce. Jak mówi lekarz jest ono zdrowe
i silne, niemniej babcia przyjmuje lekarstwa na krążenie i dokrwienie, szczególnie
nóg - mówi Krzysztof Gać. Za każdym razem, gdy rodzina zabiera ją gdzieś z domu
jest bardzo zadowolona, lubi wycieczki, nawet te do lekarza.
(tb)

dniu Wszystkich Świętych
autobusy PKS jeździć będą
według rozkładu sobotniego, ale
wprowadzone będą dodatkowe kursy
na liniach Łowicz - Kutno oraz Łowicz
- Kiernozia. O godz. 9.50 przewidziano
kurs z dworca PKS w Łowiczu przez
Zduny, Dębową Górę i Bedlno do
Kutna (na miejscu autobus ma być
o 11.10). O godz. 12.55 planowany
jest kolei kurs z Kutna do Łowicza
(przyjazd o 14.10). Autobus do Kiernozi
wyjedzie z Łowicza o godz. 11.30
i jechać będzie przez Zduny i Złaków
(na miejscu będzie o 12.10).
Z Kiernozi do Łowicza dodatkowy kurs
zaplanowano o godz. 13.45 (w Łowiczu
będzie o 14.40). 2 listopada, w Dzień
Zaduszny, autobusy PKS kursują
według rozkładu niedzielnego.
(mwk)

Więcej drzew w Łyszkowicach

65 ozdobnych drzew zostanie
posadzonych wkrótce wzdłuż ulic
w Łyszkowicach. Wcześniej wycięte
mają zostać drzewa stare i suche.
Nowe drzewka zostaną posadzone
m.in. wzdłuż nowego chodnika przy ul.
Targowej. Układanie kostki zakończyło
się tam w ubiegłym tygodniu. Najpierw
pasy pomiędzy ulicą a chodnikiem
mają być uzupełnione ziemią.
Dosadzenia będą kosztowały gminę
około 10 tys. zł.
(mak)
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Pół miasta bez wody
o mogło być przyczyną takiego stanu
rzeczy? Tą ulicą poruszają się bardzo
C
ciężkie samochody, grunt pracuje, a razem

z nim rury.
ZUK podawał nam, że woda w kranach
będzie około godz. 10.00, ostatecznie była
przed 16.00. Dlaczego? Pojawiły się komplikacje. - Spotykaliśmy się dotąd z pęknięciem rur o takich średnicach, gdzie stosowaliśmy opaski uszczelniające, a tu doszło
do rozerwania rurociągu. Trzeba było wstawić nowy odcinek - powiedział dyrektor
ZUK Cezary Kołodziejski. Tuż przed godziną 9.00 we wtorek okazało się, że opaski łączące rurociąg z nową rurą trzeba od
razu jednak wymienić, była obawa, że nie
wytrzymają. Jak tłumaczy Kołodziejski, ze
względu na wiek rur na które je zakładano
i ich nierówną powierzchnię, nie zapewniały one szczelności. Opaski są wykorzystywane w przypadku pęknięć, ale nie łączenia rurociągu. Odpowiednich ZUK nie miał
w magazynie, musiał wysłać po nie pracownika aż do Łodzi. Przed godziną 13.00 po zastosowaniu właściwych części zakończono
prace, potem przez kilka godzin zwiększano
ciśnienie wody w wodociągu, jednocześnie
go odpowietrzając.

jawia się przez jakieś łączniki - tłumaczy
dyrektor Cezary Kołodziejski. Innymi słowy: ZUK nie jest pewien ile jest wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi
częściami wodociągów w centralnej części miasta. Nominalnie sieć jest zinwentaryzowana, rozrysowana, ale przy każdej
niemal inwestycji pracownicy ZUK napotykają na niespodzianki. To spadek po latach PRL, kiedy to nie dbano o porządek
w dokumentacji.
Inną sprawą, o której mówi dyrektor
ZUK, jest stan zasuw. Są to urządzenia pa-

W szkole na Bratkowicach ubrudzone klejem rączki myte były wodą z butelki,
którą polewała wychowawczyni.
jak i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarka zużywają dużo wody - ale mają swoje ujęcia.
To dla nich podstawowe zabezpieczenie a na co dzień sposób na obniżenie kosztów
produkcji, bo woda z miejskiego wodociągu jest, jak wszędzie, droga. Nie było więc
żadnych przerw w produkcji.

Za mało beczkowozów
W czasie awarii okazało się, że miasto
dysponuje dwoma beczkowozami, którymi jest w stanie dostarczyć wodę do szkół,
przedszkoli, czy dla mieszkańców. Jeden
ma pojemność 3,5 tys. litrów, drugi 2,5 tys.
W pierwszej kolejności dojechać one miały
do placówek oświatowych. Kolejne cztery
pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej
i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - te
jednak woziły tylko wodę gospodarczą, nie
do picia. Kolejne dwa beczkowozy dojechały do Łowicza z gminy Zduny.
Burmistrz chce więc, by miasto zakupiło
choć jeszcze jeden beczkowóz. Ma to być

Ramię koparki podtrzymuje na stalowej linie rurę w czasie naprawy.
miętające lata 70-te ubiegłego wieku, wiele
z nich nie było ruszanych przez długie lata.
Zamknięcie ich mogłoby spowodować kolejną awarię, ale także nie gwarantowało,
że nie puszczą. - A pojawienie się wody w
czasie prac w wykopie to byłaby tragedia,
groziłoby to śmiercią pracowników. Miałem
w życiu taką sytuację i nie chciałbym, by się
powtórzyła - powiedział nam Dutkiewicz.
Dlatego jedynym rozwiązaniem było zamknięcie głównej zasuwy na ujęciu.

W szkołach sytuację dzielnie ratowały sprzątaczki i kucharki. Od lewej: Zofia
Dziedzic z SP 1 oraz Irena Sobczyńska z SP 4.
jednym z tematów dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej. Jak tłumaczy, awaria wodociągu to nie jest najgorsze co może się zdarzyć.
Dużo poważniejszym problemem byłoby
np. skażenie sieci.

Dlaczego odcięto aż tyle?

Co dalej? Dyrektor Kołodziejski powiedział nam, że temat zasuw będzie poruszany na posiedzeniu miejskiego sztabu
kryzysowego. Zapowiada też, że musi powstać plan podziału miasta na sektory, które będzie można odcinać z sieci, bez konieczności zamykania głównych zaworów.
W przyszłym roku, jak deklaruje, dojdzie
też do wymiany najważniejszych zaworów na głównej magistrali, gdzie doszło do
awarii. Między innymi na to potrzebne są
pieniądze z zapowiadanej podwyżki opłat
za wodę i ścieki.

Woda: artykuł
rzeczywiście pierwszej
potrzeby
Wody nie było w kranach, więc mieszkańcy szukali jej w sklepach. W łowickim
markecie Intermarche, od rana kupowano
po trzy, cztery 5 - litrowe baniaki wody niegazowanej, a gdy tej brakło zgrzewki - po
sześć, w 1,5 - litrowych butelkach. Mimo
zwiększonej podaży, w południe woda
w Intermarche nadal jeszcze była - choć raczej ta z górnej półki cenowej.
- Byłem zaskoczony, bo cały nasz zapas
wody sprzedał się dziś w ilości, jaką normalnie sprzedalibyśmy w ciągu tygodnia - mówił nam kierownik łowickiego Tesco Marek Puźniecki. W ciągu tylko jednej godziny
sprzedały się w Tesco 2 palety wody pięciolitrowej. Potem kupowano tanie wody niegazowane, po 6 - 8 sztuk w zgrzewce. A kiedy
brakło niegazowanej, klienci rzucali się i na
gazowaną - byle woda i byle nie smakowa.
W łowickim Kauflandzie sprzedano łącznie 320 plastikowych 5-litrowych baniaków
wody. A po sąsiedzku, w sklepie Pod Dębem, jak mówi jego kierowniczka Agnieszka Tomczak, przez wtorek do wczesnego
popołudnia sprzedano tyle wody, ile normalnie jesienią przez miesiąc.
W Polo przy Końskim Targu do 8.00
już nie było wody. Jak mówią nam Paulina Bednarek i Iza Górowska z tego sklepu,
w tym czasie sprzedano 140 butelek pięciolitrowych wody niegazowanej, następnie wystawiono na sklep wodę gazowaną w 1,5-litrowych butelkach i ta także „schodziła”.
Kiedy zabrakło wody tańszej, klienci kupowali nawet droższe zgrzewki wody Żywiec
po 11 zł za sześciobutelkową zgrzewkę.
W obydwu łowickich Biedronkach
w godzinach od 7.00 do 10.00 została już
tylko woda gazowana. Klienci kupowali
najpierw baniaki pięciolitrowe. Gdy skończyła się tania woda, sprzedało się nawet
pół palety droższego Żywca.

Wielu mieszkańców Łowicza zastanawiało się, dlaczego z powodu awarii na Katarzynowie, wyłączono zasilanie w wodę
całej prawobrzeżnej części miasta z wyjątkiem Górek, które zasilono z ujęcia gminy
Łowicz. Czy nie można było zamknąć zasuw przed miejscem awarii i pozwolić by
Najlepiej mieć
Albo obiad
woda docierała choć do części miasta, tej
własną wodę
położonej bliżej ujęcia?
albo czyste ubikacje
- To niemożliwe, sieć wodociągowa w ŁoProblemów w awaryjny wtorek nie miaDuży problem z powodu braku wody
wiczu jest tak skonstruowana, ze zamknię- ły duże łowickie zakłady przemysłowe. Zacie zasuw nie gwarantuje, że woda nie po- równo Agros Nova, Firma braci Urbanek miały szkoły, szczególnie podstawowe.

Trudno bowiem wytłumaczyć maluchom,
że muszą ograniczyć korzystanie z ubikacji lub zamknąć stołówkę, pozbawiając
ich ciepłego posiłku. Dla dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 w Łowiczu Artura Balika
najważniejsze było przygotowanie obiadu
dla dzieci. Dlatego Balik zakupił ok. godz.
10.00 7 ostatnich pięciolitrowych baniaków
wody mineralnej, dostępnych w sklepie do
którego się udał, by móc dzieciom przygotować ciepły posiłek. - Dziś przygotowaliśmy
obiad dla 73 osób - mówiła nam kucharka
Irena Sobczyńska z SP 4 - Zrobiłyśmy zupę
grzybową, a potem dzieci mogły posilić się
jeszcze bułką i kiełbaską.
Jednak przez to, że zorganizowano obiad,
utrudnione było korzystanie ze szkolnych
ubikacji, bo nie było czym spłukiwać.
Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 nie
było we wtorek obiadu, za to korzystanie z toalet obyło się bez większych problemów. - Ze stołówki korzysta aż 160 naszych uczniów, dlatego zdecydowaliśmy
o jej zamknięciu - mówiła nam w dniu awarii dyrektor SP 1 Teresa Sokalska - Lebioda
- Postawiliśmy za to na czystość w toaletach.

Panie sprzątaczki spłukują ubikacje wodą
z wiader i dzięki temu, korzystanie z WC nie
jest bardzo utrudnione.
Woda w SP nr 1 była od rana dzięki pomocy dwóch pracowników szkoły, Marka
Sałudy i Henryka Banasiaka, z którego posesji przywieziono 60 litrów wody do spłukiwania ubikacji.
W łowickim I LO dowieziono wodę do
łazienek od pracowników szkoły posiadających studnie. - Pięciolitrowe baniaki ustawiono przy umywalkach, ale prawie ich już
nie ma - mówiły nam w południe uczennice Agnieszka Ulanowicz, Kasia Kosmala
i Elżbieta Beim. Dziewczęta nie wiedziały,
że oprócz sześciu pięciolitrowych baniaków, w zapasie są jeszcze trzy 15-litrowe
i jedna 3-litrowa. O zabezpieczenie wszystkiego zadbała dyrektor szkoły Elżbieta Skoneczna, która w szkole tego dnia zjawiła się
już o 7 rano.
Uczniowie i tak codziennie kupują sobie
wodę i napoje, a nauczyciele i pracownicy
szkoły radzili sobie, wykorzystując spory
zapas wody mineralnej, jaki pozostał z niedawnego zjazdu absolwentów.
W szkole na Bratkowicach, jak informuje nas dyrektor Maria Wojtylak, wodę do toalet dostarczyła rano łowicka mleczarnia.
Było to koordynowane przez ratusz. W toaletach stanęły wiaderka, butelki, lub małe
rondelki do czerpania wody i mycia rąk.
W placówce nie wydaje się obiadów, tak
więc nie było potrzeby dostarczania wody
do spożycia

W kawiarniach
tylko ciasteczka
Mimo braku stałego dostępu do wody
większość pizzerii w Łowiczu była otwarta. - Radzimy sobie jak możemy - mówiła
nam pracownica Pizzerii Angelo przy ulicy
Krakowskiej - Szefowa dowozi nam wodę ze
swojego domu, bo na szczęście mieszka po
drugiej stornie Bzury, gdzie awarii nie ma.
Z kolei w Pizzerii K 2 zakupiono duże ilości wody mineralnej.
Natomiast pracownice cukierni Cafe
Bordo przy Starym Rynku, aż do momentu ponownego uruchomienia miejskich wodociągów, podawały klientom tylko ciasta
i ciasteczka na wynos. - Zrezygnowaliśmy
też ze sprzedaży ciepłych napojów - dodaje
jedna z kelnerek.
Tomasz Bartos, Wojciech Czubatka,
Joanna Rudak
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Gastroskop dla pacjentów
łowickiego szpitala
Nowy gastroskop urządzenie do diagnostyki
Pogoda w TVP Info była przedstawia- chorób górnej części
na w towarzystwie członków zespołu układu pokarmowego
z Boczek Chełmońskich.
- przekazany został
w piątek 24 października
łowickiemu szpitalowi
przez władze miasta.

Słoneczna prognoza
z Nowego Rynku

P

ięciominutowa relacja telewizyjna
na żywo z Nowego Rynku
w Łowiczu, którą można było
obejrzeć w ostatnią sobotę
25 października około godziny
13.45 w kanale TVP Info, wymagała
zaangażowania kilkunastu osób
i satelitarnego wozu transmisyjnego.
Podczas gdy konferansjer opowiadał
o pogodzie w całym kraju, wokół niego
tańczyli członkowie zespołu Boczki
Chełmońskie. Przeprowadził też
krótką rozmowę z twórczynią ludową
z Łowicza Barbarą Frątczak oraz
burmistrzem Krzysztofem Kalińskim.
Transmisja była przeprowadzona na
żywo z wykorzystaniem dwóch kamer.
- Mówiłem o tym, że Łowicz słynie
z folkloru, ale również z doskonałych
wyrobów regionalnych, mleka, ogórków
konserwowych, dżemów i wielu innych
- powiedział nam burmistrz Krzysztof
Kaliński.
Ekipa telewizyjna gościła w Łowiczu
niecałą godzinę - tyle było potrzeba na
rozstawienie sprzętu, krótką próbę
i transmisję.
(mak)

o kolejna forma wsparcia dla pacjentów
placówki. Rok temu miasto przekazało
Tszpitalowi
kolonoskop - urządzenie do ba-

dania jelita grubego. Gastroskop kosztował
36 tys. zł i jest kompatybilny z kolonoskopem. Dodatkowo, firma, w której dokonano zakupu, przekazała bez opłaty, komputer z oprogramowaniem. Będzie on służył
do archiwizacji wyników badań.
Czym różnią się nowe urządzenia od
tych, którymi dotąd dysponował szpital?
- Różnica jest taka, jakbyśmy oglądali księżyc gołym okiem i przez lupę - tak obrazowo o jakości gastroskopu mówi dr Dariusz
Trepto. - Zaraz dodaje, że nowy gastroskop
to urządzenie najnowszej generacji. Obraz
jest w nim przekazywany cyfrowo, a więc
jest dużo dokładniejszy. W starym gastroskopie był światłowód, co wpływało nie
tylko na jakość obrazu, ale też na większy
przekrój przewodu, który pacjent musi połknąć, aby wykonać badanie.
Pracownia endoskopowa w łowickim
szpitalu należy do oddziału chirurgicznego
i nie ma odrębnej kadry. Pielęgniarka pracująca w niej jest jednocześnie pielęgniarką
opatrunkową tegoż oddziału, a lekarze wykonujący badania to chirurdzy.

Grzegorz Haber, szef handlowy firmy, w której zakupiony został gastroskop, prezentuje działanie urządzenia. Na ekranie widać obraz wnętrza jego dłoni.
Rocznie wykonuje się około 300-400 gastroskopii, a zważywszy na sposób funkcjonowania poradni jest to dość dużo. Gastrosokopia pozwala na diagnostykę chorób
przełyku, żołądka i dwunastnicy, takich
jak np. wrzody, choroba refluksowa, stany
zapalne, choroby nowotworowe, ale też
na lokalizację miejsca krwotoku z prze-

wodu pokarmowego, który jest stanem
zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej operacji.
Kolonoskop i gastroskop zakupione zostały przez Urząd Miejski w Łowiczu dzięki decyzji Rady Miejskiej. Zdecydowano,
że urządzenia są własnością samorządu,
a szpital ma je w bezpłatnym użytkowaniu.

Takie rozwiązanie wydawało się korzystne
ze względu na plany przekształcenia ZOZ
w spółkę prawa handlowego.
Drugi argument wynika z sytuacji finansowej szpitala, który ma około 15 milionów
zadłużenia, a to może skutkować egzekucjami komorniczymi.
(mwk)

Ratusz czeka na prace dyplomowe
Po raz 9. burmistrz Łowicza ogła- oświaty, historii, kultury, kultury fizycznej
sza konkurs na najlepszą pracę dy- i sportu oraz w tematyce gospodarczej
gdzie mieszczą się tematy z zakresu: archiplomową dotyczącą Łowicza.
tektury, infrastruktury technicznej miasta,
race mogą zgłaszać zarówno auto- lokalnej przedsiębiorczości, bezrobocia i turzy pracy, jak i jej promotorzy. W tym rystyka. Ratusz oczekuje na prace ciekawe,
pierwszym przypadku należy do niej poszerzające naszą wiedzę o mieście.
Prace należy składać do 6 listopada
dołączyć zaświadczenie o przyznaniu dyplomu. Konkurs jest prowadzony w dwóch w Wydziale Promocji łowickiego ratusza.
kategoriach: tematyka społeczna, Jury ogłosi wyniki konkursu na sesji Rady
(tb)
w której mieszczą się tematy z zakresu: Miejskiej pod koniec listopada.

P

Strażacy zabezpieczali teren wokół miejsca awarii do czasu przyjazdu Pogotowia Gazowego ze Skierniewic.

Gaz ulatniał się przy Baumicie
W ciągu dwóch godzin pracownicy Pogotowia Gazowego ze Skierniewic z pomocą strażaków z PSP
w Łowiczu usunęli skutki awarii rurociągu gazowego przy zakładzie Baumit w Łowiczu w miniony czwartek,
23 października.
ilka telefonów alarmujących o ulatnianiu się gazu w pobliżu zakładu Baumit
K
przy ul. Prymasowskiej w Łowiczu odebrali
strażacy z łowickiej PSP, około godz. 14.15.

Pierwszy z nich pochodził od kierownika
zakładu Ryszarda Bagińskiego. Ewakuowano około 80 pracowników obecnych w zakładzie oraz wstrzymano produkcję.
Awaria nastąpiła przy pracach związanych z budową ronda na trasie nr 14 oraz
drogi dojazdowej od niego do Baumitu. Koparka firmy Mirbud uszkodziła rurociąg poprowadzony przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa właśnie od zakładu Baumit.
Na miejsce zdarzenia pierwsze przyjechały wozy strażackie z PSP w Łowiczu

i OSP również w Łowiczu oraz specjalistyczny wóz Pogotowia Gazowego ze
Skierniewic. Wyznaczono strefę bezpieczną, blokując dojazd taśmami. Łowiccy
strażacy odcięli dopływ gazu a teren przejęło Pogotowie Gazowe. - Zasuwa zasilająca rurociąg została od razu zamknięta,
aby gaz się nie ulatniał. Po dwóch godzinach skutki awarii zostały usunięte - mówi
kierownik Baumitu Ryszard Bagiński.
Łącznie w czasie awarii ulotniło się około
1500 m3 gazu.
(eb)
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Potrzeb wciąż więcej niż możliwości
- Pokrzyczcie i powiedzcie
uczciwie, co trzeba
zrobić. Których spraw
inwestycyjnych
nie będzie można zrobić,
ja od razu powiem - mówił
27 października burmistrz
Krzysztof Kaliński
na spotkaniu z mieszkańcami
osiedla Stare Miasto.
Było to pierwsze z cyklu
spotkań z samorządami
osiedlowymi, które mają
charakter konsultacji założeń
budżetowych na 2009 rok.

W

e wstępie burmistrz mówił, że wciąż
najwięcej potrzeb inwestycyjnych
jest na Górkach i na Korabce, ale też tak
duże ulice jak Chełmońskiego czy Łódzka nie mają jeszcze kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie wnioski inwestycyjne złożone w tym roku przez mieszkańców miasta
i jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu
opiewają na 97 mln zł. Burmistrz zestawił
to z planowanymi na 68 mln zł dochodami budżetu.
Mówił o kierunkach rozwoju miasta m. in. intensywnych działaniach promocyjnych, wypłatach z miejskiego budżetu becikowego każdej łowickiej rodzinie, w której
rodzi się dziecko, pieniądzach przeznaczonych na profilaktykę - zakup kolonoskopu
i gastroskopu dla łowickiego szpitala, szczepienia osób po 65 roku życia przeciw grypie,
w przyszłości też przeciw pneumokokom.
Problemem jest sprawa mieszkań komunalnych, bo 300 osób stara się o mieszkania.

kaniowej w Łowiczu, ale nie są własnością
komunalną) - ale remont w niej w najbliższym czasie nie jest planowany. Planowane
jest w najbliższym czasie wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków komunalnych przy Podrzecznej 12 i Kurkowej 4.
W sprawie monitoringu wypowiadał się
burmistrz i naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w ratuszu Paweł Gawroński.
(patrz odrębny tekst poniżej).
Likwidacja parkingu na Starym Rynku
nie nastąpi w najbliższym roku. Problem
miejsc do parkowania jest dostrzegany, dlatego niedługo powstanie parking na Tkaczewie za sklepem „Kasia” - o czym wspominaliśmy, za 2 lata rozbudowany zostanie
parking na zapleczu ratusza (na 150 samochodów), kolejne miejsca parkingowe są
na ul. Sybiraków, choć ona nie ma wykonanej nawierzchni, wreszcie na planowaNa poniedziałkowe spotkanie z burmistrzem przyszło około 40 mieszkańców osiedla Stare Miasto.
nej ulicy Tkaczew bis - na terenie dawnego
W ubiegłym roku przybyło 35 rodzin na tej w sumie na ten cel planuje się przeznaczyć kiej czy znajdujących się na terenie osie- składu węglowego. Ten ostatni parking to
liście, a mieszkania otrzymało tylko 8.
3,9 mln zł. Na wdrożenia programu e-urząd dla Stare Miasto ulic Napoleońskiej i Ma- jednak sprawa dalszej przyszłości - raczej
Wstępnie planowane przyszłoroczne in- miasto wyda 1,5 mln zł.
po roku 2010.
gazynowej.
westycje kosztować mogą około 20 mln zł,
3 mln zł mają być przeznaczone na konto jednak jest zbyt duża kwota, więc część tynuację prac modernizacyjnych w OśrodBurmistrz zaprasza
Pytali o swoje sprawy
z tych obecnie wymienianych może nie zna- ku Sportu i Rekreacji i 3 mln zł miasto chce
na spotkania
Z kolei mieszkańcy Starego Miasta, któleźć się w ostatecznej wersji budżetu. Na po- wydać na budowę bloku komunalnego dla
rych
na
spotkanie
przyszło
ok.
40,
pytali
niedziałkowym spotkaniu burmistrz wymie- 52 rodzin, który ma powstać na KorabKolejne spotkania burmistrza i radnych
niał prace wartości około 7 mln zł, planowane ce. Inwestycja jest zaplanowana na 2 lata, m. in. o remont kamienicy przy ul. Tkaczew z mieszkańcami odbędą się, zawsze
13, plany dotyczące kamienicy u zbiegu ulic o godz. 18: dziś, tj. 30 października na Zaw ramach wspólnego, zaakceptowanego w sumie pochłonąć może 5 mln zł.
już, wniosku miejsko-diecezjalnego do Unii
Przygotowana ma być również 11 Listopada i 3 Maja, szanse na monitoring torzu w świetlicy przy ul. Bolimowskiej,
Europejskiej, w ramach którego powstać za 200 tys. zł. dokumentacja potrzebna do w mieście i planowaną likwidację parkingu 3 listopada - os. Starzyńskiego w SP 1, 4 lima m.in. droga łącząca ulicę Mostową budowy nowego mostu na ul. Mostowej. na Starym Rynku.
stopada - dzielnica Przedmieście - w przedW odpowiedzi mówiono, że kamienica szkolu przy ul. Księżackiej, 5 listopada z ul. św. Floriana. Wiele prac prowadzonych Inwestycja planowana jest na na lata 2010będzie w ramach tego projektu też w par- 2011, a jej szacunkowy koszt to 15 milio- na Tkaczewie będzie remontowana w przy- os. Kostka - w OSiR przy ul. Jana Pawła II,
szłym roku, z kolei kamienica przy rondzie 6 listopada - przedszkole na Górkach,
ku. Inwestycje związane z siecią wodocią- nów złotych.
gową, polegające na budowie drugiej studni
Po raz kolejny w budżecie miejskim zna- naprzeciw MWSH-P nie jest jedyną, której 7 listopada - dla os. Dąbrowskiego w SP 2,
głębinowej oraz modernizacji ujęcia wody leźć ma się zapis o budowie kanalizacji na stan jest nie najlepszy (oba te budynki są tyl- 12 listopada - dzielnica Nowe Miasto i procesu uzdatniania też będą kosztowne - ul. Chełmońskiego, ale nie ma ul. Łódz- ko w zarządzie Zakładu Gospodarki Miesz- w USC przy ul. Podrzecznej.
(mwk)

Monitoring w Łowiczu
dopiero w przyszłym roku
cego się w budynku policji, miał być zrealizowany jeszcze w tym roku. Ostatecznie, czerpiąc z doświadczeń miast, które
posiadają już monitoring, zdecydowano,
że konieczne jest przygotowania pełnej dokumentacji oraz zastosowanie takiego rozwiązania, które zapewni pełna koordynację
pracy monitoringu.
Paweł Gawroński, naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych w łowickim ratuszu
przewiduje, że do końca roku uda się zgromadzić wszystkie potrzebne do monitorinonitoring składający się z 9 kamer gu zezwolenia, a także wykonać projekt.
oraz centrum zarządzania znajdują- Na początku przyszłego roku byłby ogło-

Dopiero w przyszłym roku realizowany będzie I etap monitoringu wizyjnego w Łowiczu. W chwili obecnej przygotowania do tej inwestycji,
na którą Rada Miejska przeznaczyła
300 tys. zł, są na etapie wystąpienia
o warunki przyłączenia do linii telekomunikacyjnych i energetycznych
oraz do właścicieli prywatnych posesji, na których będą montowane
kamery.

M

Bliżej przydomowych oczyszczalni

U

chwałę związaną z planowaną budową
na terenie gminy około 500 przydomowych oczyszczalni ścieków, podjęła Rada Gminy na sesji 15 października.
Dotyczyła przyjęcia planu rozwoju lokalnego na lata 2008-2013, w którym znalazł się dokładny zapis na temat ilości tych
oczyszczalni i ich kosztów.
Ostatecznie 463 gospodarstwa domowe
z gminy Kocierzew złożyły oświadczenia
wyrażające zgodę na inwestycję. Ma ona
w sumie kosztować prawie 9 mln 342 tys.
zł (poprzedni wniosek zakładał większą ich

ilość i opiewał na 15,5 mln zł) i realizowana
ma być w latach 2009-2013.
W piątek 17 października gmina złożyła
wniosek o dotację unijną do budowy tychże oczyszczalni, która wynieść może 85%
tych kosztów. Inwestycje tego typu mogą
być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przy poprzednim naborze wniosek gminy
Kocierzew został odrzucony ze względu na
brak ekspertyzy oddziaływania na środowisko. Przy drugim naborze uzupełniono dokumentację o tę ekspertyzę.
(mwk)

Wkrótce powstanie wodociąg w Lasku

Z

akład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny Dariusza Bartczaka z Osięcin złożył najtańszą ofertę w przetargu na budowę wodociągu w Lasku. Przedmiotem
przetargu jest budowa odcinka długości
1452,5 m. Przetarg odbył się 8 października w Urzędzie Gminy Sanniki. W przetargu

brały udział, : Jarmar s.c. z Łącka, Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne „Ekologia 2” z Włocławka oraz Wykonawstwo
Robót Wodno-Sanitarnych „Bango” z Brochocinka.
Oferta wyłonionej w drodze przetargu firmy opiewa na 104 tys. 175 zł brutto. (mwk)

Rusza drugie przedszkole
w Domaniewicach
Zgodnie z zapowiedziami już
w poniedziałek, 3 listopada ruszy
drugie przedszkole w Domaniewicach, tworzone w ramach programu
„Moje przedszkole”. Program realizuje na terenie województwa łódzkiego Fundacja Familijny Poznań. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków
przedszkolnych w gminach wiejskich województwa.

szony przetarg, więc jest szansa, że kamery
zaczną obserwować ulice miasta w I kwartale 2009 roku.
Przypomnijmy, że w pierwszym etapie
kamery zamontowane będą: na ul. 3 Maja naprzeciw dworca PKS, na rogu ulic 3 Maja
i 11 Listopada, na Starym Rynku - na ratuszu
oraz na budynku starostwa, w którym mieści
się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
na Placu Koński Targ, u zbiegu ulic 11 LiDomaniewicach od września 2006
stopada i Al. Sienkiewicza, na Zduńskiej, na
roku funkcjonuje przedszkole proNowym Rynku - w bliskim sąsiedztwie zewadzone przez Zgromadzenie ss.
gara oraz od strony ul. Bielawskiej.
(mwk) pasjonistek św. Pawła od Krzyża. W jednej
mieszanej grupie wszystkich dwadzieścia

W

Gmina Bielawy

Pierwszy asfalt od lat

Z

akończyła się już modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowościach SobotaWojdówka na długości pół kilometra
i Oszkowice - Żdżary na długości
2,25 km. Na obu drogach wykonano
profilowanie i położono górną warstwę
podbudowy z kruszywa, wyrównano
istniejącą podbudowę mieszanką
mineralno-bitumiczno-asfaltową,
warstwą ścieralną, oraz wykonano
pobocza. Aż 101 tys. zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych otrzymała
na inwestycje drogowe gm. Bielawy
jako dotację na modernizację dróg
dojazdowych do pól. Wniosek złożony
przez wójta Sylwestra Kubińskiego
dotyczył asfaltowania 2,7 km dróg oraz
żwirowania 5 km. Na modernizację
dróg Oszkowice - Żdżary oraz drogi
w Wojdówce gmina zaciągnęła kredyt
w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi
w wysokości 94 tys. zł. Cała inwestycja
kosztowała niecałe 200 tys. zł. Po raz
pierwszy od kilku lat udało się gm.
Bielawy w tym roku asfaltować drogi.
(eb)

pięć miejsc jest co roku zajętych. Mimo istnienia już jednego przedszkola, szybko na
listę chętnych do drugiego trafiło 18 maluchów w wieku od 3 do 5 lat, a 4 chętnych
jest jeszcze w rezerwie. Będą wszystkie
w jednej grupie.
Przedszkole ruszy w jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Domaniewicach. Zostanie ona w ciągu najbliższych dni
wyposażone w meble. Grupa będzie funkcjonowało równy rok, tj. do końca października 2009 roku. Fundacja zatrudniła jednego
nauczyciela, pomoc nauczyciela oraz ma do
dyspozycji pedagoga, psychologa, logopedę - w razie potrzeby.
(eb)
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Droga na polecenie straży
Zgodnie z zaleceniami strażaków
z OSP Bielawy, przebudowywany został już fragment drogi przeciwpożarowej przy sali gimnastycznej przy
zespole szkół w Bielawach.

I

daniu kostki pracowało zatem 6 osób zatrudnionych w ramach tego rodzaju etatów. Oprócz drogi kostka położona została
przed szkoła, za bramą wjazdową, w miejscu, gdzie dotychczas był beton. W tym
roku zaplanowano do wyłożenia połowę
placu i prace te zostały już wykonane. Ich
koszt to 56 tys. zł.
W przyszłym roku modernizacja terenu wokół dwóch szkół obejmie zburzenie starego budynku mieszkalnego, dziś
pełniącego funkcję magazynu oraz archiwum. W tym miejscu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe. Kostką wyłożona zostanie druga część placu.
(eb)

stniejąca wcześniej droga biegła bowiem zbyt blisko budynku, w związku
z tym dojazd samochodu gaśniczego i akcja ratunkowa byłyby znacznie utrudnione.
Droga przeciwpożarowa wykonywana jest
z kostki brukowej i będzie biegła od nowej
drogi asfaltowej wzdłuż bloków mieszkalnych, przez ogródek, do bramy wjazdowej
do gimnazjum.
Prace ruszyły w pierwszych dniach sierpnia, dzięki pozyskaniu kolejnych 3 etatów Pod gimnazjum w Bielawach podjeżw ramach prac interwencyjnych. Przy ukła- dża się po nowej kostce brukowej.

Będzie deszczówka
na Orzeszkowej

Z

akład Usług Komunalnych
w Łowiczu otrzymał z ratusza
zlecenie na budowę sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy
Orzeszkowej. Zakres prac obejmuje
wykonanie 172 m bieżących kolektora
deszczowego i 6 krat do odbioru wód
opadowych. Rury zostaną włączone
do istniejącego już kolektora w ulicy
Łęczyckiej, który odprowadzi wodę do
Uchanki. W ramach robót na końcu
kolektora zostanie zamontowany
separator i osadnik. Całość inwestycji
będzie kosztować 165 tys. zł,
wykonanie kanalizacji deszczowej
otworzy drogę do wykonania
nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Pozostałe media, jak
wodociąg czy kanalizacja sanitarna już
się w ulicy znajdują.
(tb)

Śmieci fruwają na ul. Powstańców D

Cenna działka na sprzedaż

o sprzedaży działki, wyodrębnionej
jakiś czas temu z nieruchomości,
na której stoi budynek ośrodka
firmy Partners oraz nieużywanymi toraO to jak utrzymany jest porządek na tym dzierżawiony od firmy „Budowa”. Skąd zdrowia w Nieborowie, przygotowuje
Problem z utrzymaniem
mi bocznicy kolejowej, prowadzącymi do terenie pytaliśmy Małgorzatę Kołodziej- pochodzą śmieci fruwające w sąsiedztwie się łowickie starostwo. Przetarg
czystości w sąsiedztwie
już 27 listopada. Działka ma
zakładu Agros Nova. Zresztą między tym ską, asystenta dyrektora w firmie Partners. parkingu?
parkingu firmy Partners
powierzchnię 0,1339 ha. W planie
parkingiem a torami nie ma żadnego ogro- Wyjaśniała, że firma zatrudnia osoby, któByć może do istniejącego stanu przyw Łowiczu zgłosił do naszej
zagospodarowania przestrzennego
dzenia,
więc
śmieci
leżą
też
przy
torach.
re
codziennie
sprzątają
na
jej
terenie,
bo
czyniają
się
kierowcy
ciężarówek
przygminy Nieborów przeznaczona jest
redakcji mieszkaniec
jeżdżających do Partnersa, a „pomagają” pod zabudowę usługową użyteczności
sąsiednich bloków.
w tym także dostawcy owoców i warzyw publicznej. Wydzielona została około
- To jest brud i niechlujstwo.
do spółki Agros Nova i sami przechodnie. roku 2006, jednak obecny zarząd
Jest tam kontener na śmieci,
Tak może być, bo efekty tego śmiecenia wi- powiatu najpierw chciał sprzedać
mimo to nie brakuje ich wokół.
budynek ośrodka zdrowia, dopiero
dać gołym okiem.
Od czasu remontu ulicy
Jak się dowiedzieliśmy, teren leżący potem działkę. Ośrodek sprzedany
Powstańców, trawa
wzdłuż bocznicy kolejowej przy ul. Po- został w ubiegłym miesiącu. Działka
leży po lewej stronie, gdy stoi
przy parkingu nie była
wstańców ma kilku właścicieli. Do Agros się twarzą do budynku ośrodka.
koszona ani razu.
Nova należy bocznica leżąca po stronie Ma szerokość około 20 m. Cena
przetwórni. Jak zapewnia Joanna Bance- wywoławcza wynosi 80 tys zł.
rozmowie z nami uznał on, że pod
rowska, rzecznik prasowy spółki, jest ona (wcz)

W

względem czystości wypadamy gorzej niż miasta sąsiednie, np. Głowno czy
Skierniewice, a odpowiedzialnością za to
obarczał władze miasta. Czy to ocena sprawiedliwa?
Pytaliśmy Pawła Gawrońskiego, naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, czy były wcześniej jakieś problemy z czystością przy
firmie Partners, czy wpływały na firmę jakieś skargi. Naczelnik odpowiedział, że takich skarg i problemów nie było.
Gdy w poniedziałek, 20 października pojechaliśmy na miejsce, przekonaliśmy się,
że faktycznie ulica jest zaśmiecona. Najwięcej butelek, folii, puszek po jedzeniu i napojach, widoczne było między parkingiem

Butelki po napojach, folie po żywności - to śmieci, które widać gołym okiem
przy parkingu firmy Partners i widocznej obok bocznicy kolejowej.
Śmieciami był też całkowicie wypełniony
kosz na śmieci, ustawiony między chodnikiem a jezdnią. Na samym parkingu śmieci nie było widać. Jest na nim zresztą ustawiony duży kontener na odpady.

Powiat łowicki

Sprzedają trzy działki
Trzy niezabudowane nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, wystawi na sprzedaż
w listopadzie starosta łowicki.

W

przypadku dwóch działek brak jest
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza,
o powierzchni 2700 m2 leży w Nowych
Grudzach w gminie Łyszkowice - cena
wywoławcza 50 tys. zł. Druga, mająca po-

wierzchnię 3.200 m2, położona jest w Uchaniu Dolnym w gminie Łowicz - cena wywoławcza 22 tys. zł. Trzecia z działek leży
w obrębie terenów usługowych w Kiernozi. Ma powierzchnię 4079 m2 - cena wywoławcza wynosi 90 tys. zł.
Dwie działki wobec, których nie obowiązuje plan, starostwo sprzedaje jako grunty
rolne. Obydwie działki są zadrzewione i zakrzaczone. Gdyby kupiec chciał traktować
je jako działki budowlane, a jest taka moż-

dbałość o otoczenie ma wpływ na wizerunek firmy.
Wykonania ogrodzenia parkingu firma Partners nie rozważała, tym bardziej,
że grunt ten nie jest jej własnością, ale jest
liwość, musiałby tylko wystąpić o decyzję
o warunkach zabudowy. W przypadku nieruchomości w Grudzach ma to sens - położona jest przy drodze asfaltowej. Działka
w Uchaniu leży jednak z daleka od wsi, przy
drodze gruntowej.
Działka w Kiernozi położna jest przy
ulicy Ogrodowej. Do niedawna stanowiła część działki, na której stoi budynek
weterynarii. dzierżawca nie potrzebował
jednak tak dużego terenu - 8 tys. m2 i starostwo zdecydowało się wydzielić i sprzedać część niezabudowaną. Przeznaczona
jest ona pod działalność usługową. Przetarg na sprzedaż tych działek zorganizowany zostanie 20 listopada.
(wcz)

Trybuny za rok, ale to nie koniec prac
Miasto Łowicz przygotowuje się
do złożenia wniosku na dofinansowanie przyszłorocznych, końcowych prac budowlanych na boisku
sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II.

W

artość prac została już określona
na mniej więcej 3,5 mln. zł. Ratusz
chce, by pieniądze na ich realizację przekazało, jak wcześniej ministerstwo
sportu. Za tę kwotę ma zostać wybudowa-

na trybuna na 1100 osób - będzie ona zlokalizowana od strony południowej stadionu, nowe ogrodzenie oraz drogi dojazdowe.
Wejście na trybuny ma być zlokalizowane
od ulicy Powstańców 1863 roku.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński
powiedział nam ponadto, że jest w trakcie poważnie zaawansowanych rozmów
z Agencją Mienia Wojskowego w sprawie
wykupu gruntu po północnej stronie boiska, gdzie sąsiaduje ono z jednostką wojskową. Miasto chce zakupić pas gruntu sze-

roki na piętnaście metrów i długi na ponad
100 metrów. Może to kosztować prawie
100 tysięcy złotych. Pozyskanie tego terenu pozwoliłoby w późniejszym terminie
wybudować drugie trybuny dla widowni,
mniejsze od tych, które powstaną od strony północnej.
Do przeprowadzenia zakupu potrzeba zgody Agencji, a później Rady Miejskiej. Burmistrz jest przekonany, że uda
się tę sprawę doprowadzić do końca
w ciągu 2 lat.
(tb)

sprzątana codziennie przez pracowników
gospodarczych.
Zastrzeżenia wyrażone przez naszego
czytelnika dotyczą części bocznicy znajdującej się po drugiej stornie ulicy, a ten ma
kilku właścicieli. Są to Agros Nova, Zakład
Energetyki Cieplnej i Partners. Fragment
należący do Agros Nova dzierżawiony jest
przez firmę Usługowo-Handlową Jerzego
Skowrońskiego. Jak zauważa Bancerowska: - To najemca jest zobowiązany do utrzymania porządku na dzierżawionym terenie,
na co zwracaliśmy mu już uwagę.
Wypada więc też chyba zwrócić uwagę
pozostałym właścicielom, tj. ZEC i Partners.
Śmieci rzeczywiście tam widać.
(mwk)

Działka przy Żychlińskiej
nadal do wzięcia

T

eren przy ulicy Żychlińskiej
w Kiernozi, na którym znajduje się
były skąd buraczany o powierzchni
0,8917 ha, oferują do dzierżawy władze
gminy. Do działki doprowadzony
jest prąd oraz woda. - Nasza oferta
przeznaczona jest dla dużego
inwestora - mówi sekretarz gminy
Kiernozia Jarosław Bogucki. Gmina
zakupiła działkę od cukrowni już kilka
lat temu. Przez ten czas znalazł się
tylko jeden oferent, ale zrezygnował.
(jr)
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Pożar na Podrzecznej
75-letnia kobieta poczuła, że pali
się łóżko, na którym śpi. Zawołała na
pomoc 17-letniego wnuka, który spał
obok. Młodzieniec nie stracił zimnej krwi, tylko wyprowadził babcię
z palącego się mieszkania na klatkę
schodową. Następnie wrócił i polał
płomienie wiadrem wody. Wszystko to działo się 23 października
około godz. 22.00 w kamienicy przy
ul. Podrzecznej 11 w Łowiczu.

W

międzyczasie powiadomił straż pożarną. Po dotarciu na miejsce dwóch
wozów strażackich okazało się, że paliły się
drewniane drzwi zabudowane dyktą, przylegające do przewodu kominowego oraz wersalka. Szybko udało się opanować ogień.
Lokatorzy nie odnieśli żadnych obrażeń.
Wnuk zaprowadził babcię do sąsiadów na
górę. - Całą noc pani Władysława spędziła
u nas. Martwiła się, że nie będzie miała
pójść - mówi Grażyna Cieszewska, sąsiadka
która zaopiekowała się pogorzelcami.
Prawdopodobną przyczyną powstania
ognia był nieszczelny przewód kominowy.
Wersalka, na której spała pani Władysława,
stała przy kaflowym piecu. Spalił się także
fragment podłogi przy piecu oraz drewniane
drzwi u wezgłowia łóżka. Następnego dnia,
po kilkunastogodzinnym wietrzeniu miesz-

kania, nadal czuć było swąd spalenizny. Staruszka jest pod opieką Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, skąd opiekunka przynosi jej obiady. - Od kilku miesięcy chodzę
do pani Władysławy. Największe wsparcie
ma ona ze strony sąsiadki. Teraz rzadko zdarzają się tacy bezinteresowni ludzie, w każdej chwili gotowi przyjść z pomocą - mówi
opiekunka Anna Wawrzyniak. Obie panie
podjęły działania w celu pomocy pogorzelcom. Zwróciły się do MOPS o pomoc finansową z tytułu zdarzenia losowego.
- Stan naszej kamienicy pozostawia wiele do życzenia. Od kwietnia walczę z właścicielem o wyczyszczenie komina. Boję
się palić. Nadal myję się w zimnej wodzie
- mówi inna mieszkanka kamienicy przy
ul. Podrzecznej. Sprawa została zgłoszona
już do straży pożarnej.
Rzeczywiście, 29 września do Komendy
Powiatowej PSP w Łowiczu wpłynął wniosek od jednej z mieszkanek kamienicy przy
ul. Podrzecznej 11 w sprawie sprawdzenia
drożności przewodu kominowego. - Nie leży
to w naszej kompetencji. Całą sprawę przekazaliśmy w związku z tym do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z przedstawionych materiałów wynika, że kominy
były czyszczone przez kominiarza, ale do
usunięcia są jeszcze problemy natury technicznej - mówi kpt. Krzysztof Jędrachowicz.

Informacje te potwierdza przedstawicielka jednego ze pięciu współwłaścicieli
150-letniej kamienicy, mieszkającego
w Łowiczu. - Sprzed 2 lat pochodzi ekspertyza budowlana przeznaczająca kamienicę do generalnego remontu oraz opinia o
szczelności przewodów kominowych, która
również nakłada obowiązek przebudowy całego pionu kominowego, a tego nie da się
wykonać, kiedy w budynku mieszkają lokatorzy - mówi przedstawicielka właściciela.
Wyjaśnia dalej, że ekspertyzy znajdują się
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który ma wydać decyzję w tej
sprawie, jak równie w Urzędzie Miejskim.
Właściciele oczekują przyznania lokatorom
mieszkań komunalnych.
Kamienica została przejęta przez prywatnych właścicieli 4 lata temu razem
z 22 najemcami. Dziś w kamienicy mieszka
15 rodzin. Nie zakończyła się jeszcze sprawa sądowa rozstrzygająca ostatecznie kwestie współwłasności.
(eb)
Te nadpalone drzwi zasłonięte były
dyktą, która zapaliła się od widocznego po lewej stronie pieca kaflowego.
Ogień zajął również wersalkę stojącą
przy piecu, na której spała 75-letnia
staruszka.

Od listopada rusza pierwsze
przedszkole w gminie Łowicz
Ryszard Górczyński

Gmina Łowicz

Radny sołtysem w Ostrowie

S

ołtysem we wsi Ostrów w gminie Łowicz, został wybrany 15 października
radny Ryszard Górczyński. W sierpniu z funkcji sołtysa zrezygnował Stanisław
Pawlata, dlatego trzeba było zrobić wybory
uzupełniające. - Nie chciałem kandydować
i do ostatniej chwili czekałem, aż zgłosi się
jakiś chętny, ale nikt nie chciał - mówi Górczyński, który w środę jednogłośnie, ilością
11 głosów, został wybrany sołtysem. - Gdyby nie on, nie mielibyśmy sołtysa - mówi
Wojciech Wojda z rady sołeckiej Ostrowa.
Górczyński uważa, że jako radny będzie
mógł więcej zrobić na stanowisku sołtysa. Priorytetem są dla mnie nasze wiejskie drogi
- mówi. - Chodzi mi o te polne i gruntowe.
Bo kiedy jest sucho nie jest najgorzej, ale
wystarczy, że popada i ciężkie rolnicze maszyny niszczą je bardzo mocno. Dlatego trzeba o nie dbać i co roku naprawiać. Górczyński również chce polepszyć miejscowe drogi
asfaltowe. Już teraz złożył wniosek do przyszłorocznego budżetu gminy Łowicz o remont drogi z Ostrowa do Dąbkowic. (jr)

Do tej pory nie było przedszkola na terenie gminy Łowicz. Dzieci mogły być zawożone do miejskich placówek, gdyby nie to, że
zazwyczaj ich tam nie przyjmowano, z powodu braku miejsc. Pierwszeństwo, według rejonizacji, miały dzieci z Łowicza.

T

eraz problem ma zostać rozwiązany.
Z początkiem listopada ma ruszyć
przedszkole w jednej z sal szkoły podstawowej w Bocheniu.
Powstanie przedszkola było możliwe
dzięki poznańskiej Fundacji Familijny
Poznań, która swoim zasięgiem wyszła

poza rodzinną Wielkopolskę i działa teraz
również w województwach dolnośląskim
i łódzkim. Prowadzi ona projekt „Moje
przedszkole”, realizowany dzięki dotacji
z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na utworzeniu jednego przedszkolnego oddziału dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Takich placówek
ma powstać 20 w województwie łódzkim, na naszym terenie w Domaniewicach
i Bocheniu. Gmina ma zadanie bezpłatnie
udostępnić ogrzewaną salę i przystosować
ubikacje dla maluchów. Zdaniem sekretarz
gminy Łowicz Beaty Orzeł, prace były natury kosmetycznej, np. postawienie pode-

stu przy umywalkach, by małe dzieci mogły swobodnie myć ręce.
Natomiast Fundacja zapewnia finanse na
zatrudnienie pedagoga, a w razie potrzeby
pomoc psychologa czy logopedy. - Musieliśmy również wysłać do Poznania CV kandydatek na przedszkolanki, które do nas
wpłynęły, ponieważ to fundacja ma dokonać
ostatecznego wyboru - dodaje Orzeł.
Na razie nie wiadomo, kto będzie prowadził zajęcia w przedszkolu w Bocheniu.
Wszystko rozstrzygnie się dziś lub jutro,
ponieważ już od 3 listopada zostanie otwarty przedszkolny oddział, dlatego to ostatni
moment na sfinalizowanie umowy między
fundacją a władzami gminy.
(jr)

Gmina Łowicz

Dewastacja nowych
przystanków

T

o nie może tak być, że gmina
stawia nowe przystanki,
a za chwilę są one niszczone
- mówi oburzona sekretarz gminy
Łowicz Beata Orzeł. Dwa z trzech
nowo postawionych w tym roku
przystanków autobusowych
w Jamnie, zostały już zniszczone.
Ktoś niby coś widział, ktoś niby
coś wie, ale sprawców w końcu nie
ustalono. Postawienie jednej wiaty
kosztuje ok. 4000 zł. Ten kto je
niszczy powinien pamiętać, że są to
pieniądze gminy, a więc wspólne,
tym samym koszt naprawy
przystanków pokrywany jest
z kieszeni wszystkich
mieszkańców.
(jr)

9

30.10.2008 r.

Pieski problem nie omija wsi
Gminy powiatu
łowickiego chcą
wspólnie wybudować
schronisko dla zwierząt
w Sokołowie
pod Kiernozią.

buje już w domu czworonoga, a to jest najłatwiejszy sposób na pozbycie się go. Potem
wśród bezpańskich psów przez to, że nikt
ich nie pilnuje, często rodzą się kolejne psiaki. Tym samym problem narasta.

Schronisko może być
w Sokołowie

B

ezdomne psy wałęsające się po wsiach
są dużym problemem dla władz gminnych. Dlatego na ostatnim spotkaniu wójtów z powiatu łowickiego, które odbyło się
we wrześniu, poruszono ten temat. Wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski wstępnie
zadeklarował, że jego urzędnicy przygotują
potrzebną dokumentację: rachunek kosztów
i projekt budynku. Natomiast wójt gminy
Kiernozia Zenon Kaźmierczak zaproponował, że odpowiednim miejscem na powstanie schroniska byłaby wieś Sokołów
leżąca w jego gminie. Dokładnie chodzi
o teren, na którym mieścił się wcześniej
punkt zbiórki padliny.
Schronisko objęłoby swoim zasięgiem
cały powiat łowicki, wyłączając tylko miasto Łowicz. Chęć zawarcia formalnego porozumienia w tej sprawie zadeklarowały
wszystkie wiejskie gminy powiatu.

Przepełnione schronisko
w Łowiczu
- Obecnie wszystkie gminy powiatu łowickiego korzystają ze schroniska w Łowiczu,
ale nie jest to dobre rozwiązanie, tylko konieczne i jedyne - mówi wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. Przede wszystkim miejski ośrodek jest i tak przepełniony, dlatego
często nie jest w stanie przyjąć zwierząt z
terenów wiejskich.
Drugi powód to drogi koszt utrzymania.
Pobyt jednego podopiecznego przez jed-

W Sokołowie do maja 2007 roku istniało składowisko padliny. Teraz ma powstać schronisko dla zwierząt.
ną dobę kosztuje gminę 8,60 złotych netto. W przypadku gminy Nieborów obecnie
dwa psy z jej terenu są w łowickim schronisku, jeden jest od pięciu miesięcy, a drugi od sierpnia. - Miesięczny koszt utrzymania dwóch psów to 500 zł - tłumaczy
Werle. Również w gm. Łowicz oddano
psa do miejskiego schroniska. Sam koszt
jego złapania i przewiezienia do Łowicza
to 300 złotych.
Koszt utrzymania zwierząt w miejskim
schronisku i często występujący w nim brak
miejsc, to dwa powody, dla których według

wójtów powiatu łowickiego, warto podjąć nich karmę i przez jakiś czas zapewniamy
im niezbędną opiekę - wyjaśnia Werle - Jedsię budowy schroniska dla zwierząt.
nocześnie usilnie staramy się znaleźć dla
nich nowych opiekunów, którzy przygarPrzygarnij psa
ną psa na stałe.
Mieszkańcy łowickich wsi mają jednak
Wójt Werle dodaje, że psami obdarował już wszystkich swoich pracowników. już często po kilka psów, więc nie chcą ko- Nawet kiedyś, podczas remontu, dałem lejnych zwierząt. Nad szczeniakiem jeszcze
znalezione zwierzaki pracującym budow- ktoś się zlituje i go przygarnie, ale już z dolańcom - mówi. Wójt ustawił przed budyn- rosłymi psami jest duży problem.
Bezdomnych psów jest coraz więcej.
kiem urzędu budę, która jest tymczasowym
schronieniem dla bezdomnych zwierzaków. Poza tym, zdarza się, że ktoś wyrzuca zwie- Z własnych pieniędzy kupujemy wtedy dla rzaka z samochodu i odjeżdża, bo nie potrze-

Nie zgubisz się
w Łyszkowicach

T

ablice z nazwami ulic oraz
ulicowskazy z informacjami gdzie
jest miejscowy posterunek policji,
Urząd Gminy, Ochotnicza Straż
Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury,
biblioteka, bank, cmentarz czy większe
zakłady pracy, zostaną zamontowane
na przełomie października i listopada
w Łyszkowicach. Stosowne tablice
informacyjne już zostały zamówione
u producenta. O takie oznakowanie
gminy wnosili radni gminni. Ma być to
ułatwienie dla osób spoza Łyszkowic
oraz pierwsze przygotowania
do przyszłorocznych obchodów
650-lecia tej miejscowości.
(mak)

Cztery nowe tablice informacyjne zamontowane zostały przed GOK
w Sannikach. Nowoczesne aluminiowe gabloty, odporne na warunki atmosferyczne, zastąpią dotychczasowe, wysłużone, drewniane tablice, pamiętające jeszcze lata 70. Na zakup nowych tablic GOK oraz Towarzystwo
Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej otrzymały dofinansowanie w wysokości 5.130 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, w ramach tworzenia systemów informacji turystycznej o Mazowszu.

Błędów

Trwają prace w sali gimnastycznej

znoszona przy szkole w Błędowie
w gminie Chąśno sala gimnastyczna
W
jest już przykryta dachem, ma skończoną

elewację, brakuje jeszcze pasa kostki wokół jej zewnętrznych ścian. Wykonawca,
firma Terbud Wiesława Łona z Kiernozi,
rozpocznie pod koniec października rozprowadzanie po budynku instalacji centralnego ogrzewania. Jej uruchomienie pozwoli
na kontynuowanie prac wykończeniowych
w okresie zimowym, czyli układanie glazury, parkietu, malowania wnętrza. Wójt
gminy Chąśno Dariusz Reczulski uważa,
że termin zakończenia robót, wyznaczony

na 30 maja nie jest zagrożony. Gmina jest
w stałym kontakcie z wykonawcą, na bieżąco monitoruje jego działania i tak do tej
chwili jest bardzo zadowolona z przebiegu
prac. Sala ma być w pełni gotowa na przyjęcie uczniów na początku roku szkolnego
2009/2010, ostatnim elementem prac ma
być jej wyposażenie w sprzęty sportowe.
Inwestycja będzie kosztować 1 mln
650 tys. zł, realizowana jest w cyklu
trzyletnim. Totalizator Sportowy dołoży
500 tys. zł, pozostałe pieniądze pochodzą
z budżetu gminy.
(tb)

- Jesteśmy za powstaniem schroniska,
bo my także mamy problem z bezdomnymi
zwierzakami - mówi wójt gminy Kocierzew
Południowy Grzegorz Stefański. - Najpierw
musimy spisać miedzy sobą umowę cywilno
- prawną, w której zlecimy gminie Kiernozia
budowę schroniska - tłumaczy wójt gminy
Łowicz Andrzej Barylski. - Oprócz tego musimy zawrzeć w niej sposób finansowania
naszego wspólnego projektu, ile każda gmina musi wnieść i skąd będziemy szukać dodatkowych pieniędzy, np. czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Andrzej Barylski podkreśla, że o budowie schroniska nie można myśleć, jako dochodowym interesie, bo zapewne takim się
nie stanie. Chodzi tu bardziej o rozwiązanie
problemu wałęsających się bezdomnych
zwierząt, o których wójtowie są nieustannie informowani. - Nawet rano potrafią
mnie wybudzić telefonem, ponieważ bezpański pies chodzi po wsi - narzeka Barylski - Sprawa się sama nie rozwiąże, dlatego budowa schroniska w ciągu najbliższych
lat to wspólny priorytet dla wiejskich gmin
z powiatu łowickiego.
- Zaproponowałem to miejsce w Sokołowie, bo schronisko, według prawnych
wymogów, musi powstać daleko od innych budynków - mówi wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak - Dlatego uważam, że jest to idealny teren pod schronisko
dla zwierząt.
Joanna Rudak

Krok do złożenia wniosku
o pieniądze na oczyszczalnię
Przetarg na budowę oczyszczalni
ścieków komunalnych i sieci kanalizacji sanitarnej w Kiernozi został
odłożony w czasie. Kiedy zostanie
ogłoszony, ciągle nie wiadomo.
ajpierw gmina chce złożyć wniosek
w sprawie pozyskania środków z Unii
N
Europejskiej, która pokryje do 75 % kosztów

czteromilionowej inwestycji. Żeby skorzystać z dofinansowania przez UE w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, władze gminy nie muszą czekać na decyzję, czy wniosek został
przyjęty, przed ogłoszeniem zamówienia.

- Musimy jednak teraz uzbroić się w cierpliwość i czekać na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
który ogłosi termin składania tych wniosków - mówi sekretarz gminy Kiernozia Jarosław Bogucki. Nieoficjalnie jest mowa, że
jeszcze w tym roku będzie można złożyć
wniosek, a co za tym idzie ogłosić przetarg
na oczyszczalnię. Jeśli wniosek gminy nie
zostanie przyjęty, władze Kiernozi będą
ubiegać się o pożyczkę z Funduszu Ochrony
Środowiska lub o kredyt komercyjny.
Wstępnie, przy optymistycznych prognozach, gmina planuje, by oczyszczalnia zaczęła funkcjonować już w przyszłym roku. (jr)
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Lekcje w kopalni węgla
16 października klasa II
Technikum Mechanicznego
z Zespołu Szkół
Ponagimnazjalnych nr 1
w Łowiczu z opiekunami
Małgorzatą Bolimowską i Ewą
Wieczorek wyjechała na zajęcia
terenowe do Kopalni Węgla
Brunatnego w Bełchatowie.

W

ne bezpośrednio z niewielkiej odległości
zrobiły na uczestnikach duże wrażenie
z uwagi na ogromne rozmiary - dodaje
opiekunka wycieczki. Następnie uczestnicy zajęć zapoznali się z wpływem działalności kopalni na środowisko naturalne i jej działaniami mającymi na celu
ograniczenie szkodliwości tego wpływu.
Zajęcia były bezpłatne, ponieważ ufundował je za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu WFOŚiGW z Łodzi.
Wcześniej, 9 października uczniowie
klas II Ti oraz III Ti z opiekunami wyjechali do kopalni soli kamiennej w Kłodawie.
Uczniowie dowiedzieli się, że kłodawskie
złoża soli są największe na Niżu Polskim,
położone głębiej niż złoża w Wieliczce,
a odkryto je i rozpoczęto ich eksploatację dopiero w połowie XX wieku. Aby
je obejrzeć wszyscy zjechali windą górniczą 600 m pod ziemię.
(eb)

ęgiel brunatny wydobywa się tam,
od 1970 roku metodą odkrywkową,
a głębokość tej odkrywki sięga 200 m. - Bardzo ciekawe było oglądanie przekroju złoża Bełchatów, modeli koparek i zwałowarek
pracujących w odkrywce, próbek węgla brunatnego - opowiada Ewa Wieczorek.
Po zjeździe w dół wyrobiska samochodem terenowym, uczniowie mieli okazję
oglądać z bliska koparkę nadkładową zbierającą nadkład znajdujący się nad węglem,
sposoby zabezpieczania zboczy przed osunięciem, koparkę węglową zbierającą wę- Gabaryty koparek w kopalni przytłagiel brunatny itp. - Urządzenia te ogląda- czają wielkością.

Gdzie są właściciele
200 starych dowodów?
Około 200 łowiczan
nie wymieniło jeszcze
starych książeczkowych
dowodów na nowe,
plastikowe.
Kim są ci ludzie?

B

urmistrz Krzysztof Kaliński twierdzi,
że w tej liczbie są osoby, które tłumaczą się, że nie mogły wcześniej wymienić
dowodu, bo nie miały pieniędzy na opłaty
związane z wykonaniem fotografii czy wyrobieniem dokumentu. Są też osoby starsze,
około 20 ma powyżej 60 roku życia - te mają
kłopoty z dotarciem do urzędu. Prawdopodobnie są samotne, może niedołężne.
Ale są też oryginalniejsze przypadki. Jest
np. ok. 20 osób, które w latach 80. ubiegłego stulecia pobrały paszporty w związku

Sanniki

Zespół „Sanniki” w scenkach
i fotografiach

Podsumowanie konkursów i trwającego od lutego projektu „Z przeszłością w przyszłość” odbędzie się
30 października w Sannikach. Rozz wyjazdem za granicę i do chwili obec- przypadku będzie nawiązywał kontakt strzygnięte zostaną konkursy: fotonej nie zgłosiły się po odbiór dowodu. z rodziną lub innymi urzędami w celu od- graficzny, plastyczny i teatralny.
Duży procent stanowią osoby przebywa- szukania aktów zgonu osób, co do których
jące poza granicami kraju, pracujące lub istnieje domniemanie, że nie żyją. Oprócz
czasie trwania projektu w szkołach
uczące się, które nie dopełnitego z początkiem przyszłego
na terenie gminy Sanniki, a także
ły obowiązku wymeldowania
roku, do wszystkich pozostaw szkole w Słubicach i w Gąbinie
się za granicę.
łych osób będą wysyłane we- organizowane były warsztaty z twórcami
- W stosunku do kilku osób
zwania, celem dopełnienia ludowymi. W arkana sannickiej sztuki lu- mówi wreszcie naczelnik
obowiązku wymiany dowo- dowej wprowadzały miejscowe twórczyGŁÓWKA
Wydziału Spraw Obywateldu osobistego.
nie: Barbara Wieczorek, Daniela Tomasik,
skich ratusza Edyta Fabiańska
Pytany o to, czy ratusz bę- Grażyna Stańczak i Teresa Wojno.
- posiadamy w archiwalnych
dzie wyciągał konsekwencje
Dodatkowo odbyły się (finansowane
rejestrach przypiski o zgonie,
wobec osób, które nie dokonu- przez Fundację Rozwoju) zajęcia rzeźbiara mimo to osoby te figuruję
ją wymiany, a mogą to zrobić, skie z Andrzejem Graczykiem z gminy Stacały czas w bazie osób na sta- Edyta Fabiańska
burmistrz odpowiedział, że na roźreby oraz wikliniarskie z Ryszardem Załe zameldowanych, ze wzglęrazie zamiaru takiego nie ma. lewskim z Osmolina.
du na brak aktów zgonu. Jest na przykład Niemniej z Urzędu Wojewódzkiego przyNiemniej ciekawe były zajęcia poświęprzypadek mieszkanki Łowicza, przy któ- szło w tej sprawie do ratusza pismo, w któ- cone tworzeniu pamiątki regionalnej różrej nazwisku w aktach jest ołówkiem wpi- rym zaleca się kierowanie wobec takich osób nymi technikami, jak np. malowanie na
sane, że zmarła w Australii - ale nic więcej wniosków do sądu grodzkiego. Ratusz roz- szkle, tworzenie witraży, malowanie na deo niej nie wiadomo. Wydział w każdym waży taką możliwość za jakiś czas.
(tb) sce, tworzenie ozdób z masy solnej. Zaję-

W

cia te prowadziły Barbara Szulborska, Iwona Romanowska, Mariola Dobaczewska
i Wiesława Olczak.
W ramach projektu wznowiona została płyta Sannickiej Kapeli i wydany zostanie folder poświęcony 35-leciu Gminnego
Ośrodka Kultury.
Wspomniane konkursy związane z projektem to „Jubileuszowy Kram”, „Jubileuszowy Dorobek” oraz „Zachować od zapomnienia”. Pierwszy z nich to konkurs
plastyczny na temat 55-lecia istnienia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”, 40-lecia Niedzieli Sannickiej i 35-lecia
Gminnego Ośrodka Kultury. Taka sama jest
tematyka konkursu „Jubileuszowy Dorobek”, choć w tym przypadku mogły się zgłaszać tylko grupy teatralne, a oceniane będą
10-15-minutowe scenki teatralne.
Ostatni z konkursów, fotograficzny, dotyczył również zespołu, Niedzieli Sannickiej
i GOK, pokazanych na fotografiach odnalezionych w rodzinnych szufladach. Udostępnione zdjęcia pokazane będą na wystawie, a w przyszłości publikowane. (mwk)

Od listopada aerobik w Kocierzewie

B

iblioteka w Kocierzewie Południowym
przyjmuje jeszcze zapisy chętnych na zajęcia
aerobiku, które rozpoczną się w listopadzie.
Obecnie chętnych jest 15, ale w zajęciach będzie
mogło brać udział 30-40 osób. Instruktorką będzie
Marta Stańczyk, absolwentka AWF, nauczycielka
wychowania fizycznego w gminie Rybno,
prowadząca w tej gminie podobne zajęcia.
W Kocierzewie zajęcia będą się odbywały
we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej szkoły.
Godzina zostanie ustalona podczas pierwszego
spotkania organizacyjnego, 4 listopada o godz.
19.00 w bibliotece w Kocierzewie. Koszt udziału
w zajęciach: ok. 40 zł miesięcznie.
(mwk)

Gospodynie pojadą do Teatru Buffo

B

iblioteka w Kocierzewie Południowym jest
organizatorem wyjazdu do Teatru Buffo
w Warszawie, na który zaprosiła
42 panie najbardziej zaangażowane w
działalność 14 kół gospodyń wiejskich z gminy.
Wyjazd zaplanowano na 23 listopada, na
przedstawienie „Hity Buffo”. Obejrzą je osoby,
które były organizatorami Dnia Matki, dożynek
powiatowych, Księżackiego Jadła, Europejskich
Dni Dziedzictwa itp. Hanna Samek, dyrektor
biblioteki w Kocierzewie mówi, że wyjazd ten jest
formą nagrody od samorządu dla osób, które
przyczyniają się do promowania gminy.
(mwk)
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Bez polskiego, bez matematyki, tylko z 15 słuchaczami na I roku

Kolegium Nauczycielskie dogorywa
roku uczyć się będzie 73 słuchaczy, w roku ubiegłym było ich aż
130. Do pracy w szkole przygotuje słuchaczy 30-osobowa kadra pedagogiczna. Wśród wykładowców
jest dwóch z tytułem profesora oraz
7 z tytułem doktora. Jeżeli tendencja
taka będzie się utrzymywać, dyrektor KN Bogdan Talarowski będzie
zmuszony - jak mówi - do poszukiwania bardziej popularnych wśród
młodych ludzi kierunków kształcenia, jak w tym roku - a w ostateczie zapadły jeszcze konkretne de- ności do wygaszania kolejnych kiecyzje co do kształtu kolegium runków kształcenia.
po fuzji, nie wiadomo więc, pod
jaką nazwą będzie funkcjonowała
NKJO nieco lepiej
nowa placówka, ale na pewno bęNauczycielskie Kolegium Języdzie jedna, a nie dwie. Departament
ków
Obcych w Łowiczu, działająedukacji i kultury liczy na oszczędności w administrowaniu placów- ce w tym samym budynku co KN,
kami. W październiku 2009 roku cieszy się nieco większym zaintebędzie zatem jeden dyrektor i pod- resowaniem. Od października nalegli mu pracownicy administracji. ukę rozpoczęło w nim 70 słuchaNo i, być może, będą jeszcze czy. W sekcji języka niemieckiego
słuchacze, tyle że nie wiadomo ilu. jest 15 osób, a w trzech sekcjach jęBo liczba kandydatów do Kolegium zyka angielskiego po około 18. Nie
Nauczycielskiego w Łowiczu spada utworzono jednak, podobnie jak
na łeb na szyję. W roku akademic- w roku ubiegłym, sekcji języka frankim 2008/2009 naukę rozpoczęło tu cuskiego, ponieważ nie było chętzaledwie 15 słuchaczy pierwszego nych. Liczba uczących się w NKJO
roku, mimo propozycji uruchamia- waha się w granicach 65 - 70 osób
nia co roku nowych, bardziej atrak- już od kilku ostatnich lat.
- O planach połączenia szkół
cyjnych kierunków kształcenia.
W ubiegłym roku przyjęto 32 słu- w przyszłym roku, w którym miałoby
chaczy, w 2006 roku - 49 słuchaczy, się mieścić kolegium języków obcych,
zaś w 2005 roku rozpoczęło naukę nie chcę się wypowiadać - mówi dyrektor Nauczycielskiego Kolegium
jeszcze 81.
Skromne zainteresowanie kie- Języków Obcych Marek Bielecki.
runkiem matematyka z informaty- Uzasadnia, że nie może dywagoką oraz język polski z kształceniem wać na temat planów Urzędu Marzintegrowanym wreszcie pedago- szałkowskiego, których nie widział,
giką z wychowaniem fizycznym a o plotkach nie chce rozmawiać.
i zdrowotnym spowodowało, że
tych - podstawowych przecież kieCzy kolegia mają
dyś kierunków - w ogóle nie otwarjeszcze sens?
to. Przyjęto słuchaczy tylko na jedAle nie są to plotki. Zamiar poną i to uruchomioną po raz pierwszy
w tym roku specjalizację: wychowa- łączenia dwóch kolegiów w jedno
nie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. potwierdził nam rzecznik Urzędu
Łącznie w Kolegium Nauczy- Marszałkowskiego Marcin Nowiccielskim w rozpoczynającym się ki. Czy jednak to łączenie ma sens?
Co prawda Urząd Marszałkowski w Łodzi nie przewiduje likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu
w związku z drastycznie
spadającą liczbą słuchaczy,
jednak już w przyszłym roku
szkolnym Kolegium Nauczycielskie zostanie połączone
z Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych. Powód:
brak słuchaczy.

Czy w ogóle Kolegia Nauczycielskie mają jeszcze przyszłość? Służby marszałkowskie twierdzą, że tak.
Jak nam powiedziano, dane departamentu edukacji i kultury dają podstawy do nadziei na to, że w ciągu

ska marszałka o budynek, w któSłuchacz to nie student
rym mieszczą się łowickie kolegia.
W latach 2005-2007 przeprowaNa pytanie o przyczyny braku
dzono gruntowny remont na ze- chętnych do nauki w jego placówwnątrz budynku, łącznie za oko- ce, dyrektor Kolegium Nauczyło 300 tys. zł. W ubiegłym roku za cielskiego w Łowiczu Bogdan Ta-

N

pendiów naukowych, sportowych
i socjalnych.
- Należałoby podjąć pilne działania w sprawie integracji kolegiów
z systemem szkolnictwa wyższego,
aby słuchacze mieli status studenta
i możliwość korzystania z kredytów
studenckich, stypendiów naukowych
i socjalnych, a nauczycielom - status
nauczyciela akademickiego. Leży to
w gestii władz ustawodawczych mówi dyrektor Bogdan Talarowski.
- Słuchacze zakładów kształcenia
nauczycieli mogą korzystać z pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa - rozwiewała te nadzieje już przed rokiem Anna Żdan
z MEN. Ministerstwo nie przewidywało i nie przewiduje także teraz, zmian w zakresie przyznania
kolegiom uprawnień do nadawania
tytułu licencjata, gdyż już obecnie
warunkiem utworzenia kolegium
jest zapewnienie opieki naukowodydaktycznej szkoły wyższej, która
prowadzi studia magisterskie kształcące nauczycieli na kierunkach
lub w specjalnościach odpowiadających specjalności prowadzonej
w kolegium.

Gdzie indziej
nie jest aż tak źle

Tak zmieniała się w ostatnich latach ilość słuchaczy na I roku Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu.

najbliższych lat liczba słuchaczy
wzrośnie, w związku malejącą liczbą kierunków kształcenia nauczycieli na studiach wyższych w regionie łódzkim.
O tym, że w Urzędzie Marszałkowskim dominuje przekonanie,
iż szkoły przetrwają świadczy tro-

taką samą kwotę zmodernizowano
sieć telefoniczną, teleinformatyczną, monitoring oraz sygnał alarmu
przeciwpożarowego, jak również
pomalowano budynek wewnątrz.
Na lata 2009-2011 zaplanowano
300 tys. zł na wymianę dachu zabytkowego budynku.

larowski odpowiada, że są takie
przyczyny trzy. Pierwszą jest niż
demograficzny, drugą pauperyzacja zawodu nauczyciela, trzecia sytuacja prawna słuchacza kolegium,
który nie ma statusu studenta, a to
oznacza brak uprawnień do otrzymania kredytu studenckiego, sty-

Dyrektor chciałby zmian - ale się
ich nie doczeka. Jeżeli chodzi o status słuchaczy kolegów, już przed
rokiem Anna Żdan z Ministerstwa
Edukacji mówiła w rozmowie z NŁ,
że problem spadku zainteresowania
nauką w kolegiach nauczycielskich
nie dotyczy całej Polski, w związku
z czym nie przewiduje się wprowadzania w tym względzie zmian.
Ten rok niewiele zmienił w ocenie
sytuacji. Spadek liczby słuchaczy
odnotowano wprawdzie w innych
kolegiach nauczycielskich w województwie łódzkim, nigdzie jednak
liczba słuchaczy nie spadła tak drastycznie jak w Łowiczu.
dok. na str. 13
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Wspomnienia
licealisty (cz. 5)
ardzo lubiliśmy lekcje geografii,
choć zdawało mi się, że ja najbardziej. W dużym stopniu dzięki
profesorowi Stanisławowi Blusowi, który
był dla nas bodaj najsympatyczniejszą
postacią pośród wszystkich nauczycieli. Wysoki, szczupły, łysiejący blondyn
z nieodłącznym drewnianym wskaźnikiem, który bardzo się przydawał podczas
prezentowania na mapach miejscowości,
rzek i jezior, pasm górskich, regionów itd.
Sypał dowcipami, do tego często chwytał
za kredę, a ponieważ miał zdolności
plastyczne, więc na poczekaniu powstawały na tablicy interesujące prezentacje.
W jego wykładach, a nawet odpytywaniu
na stopnie, nie było nigdy cienia złośliwości wobec uczniów, co stanowiło regułę
na przykład u Oleśkiewicza, który bodaj
po moich pierwszych licealnych wakacjach zastąpił w dyrektorowaniu chorego
na raka Franciszka Żyto.
eografia była tym, co mnie pasjonowało najwięcej. Podróże
palcem po mapie fascynowały
mnie od czasu, gdy tylko nauczyłem się
sprawnie składać litery. Raz, a było to bodaj
w drugiej klasie podstawówki (na pewno
nie później), pojechałem z tatą pociągiem
do Częstochowy. Nie było wówczas mowy
o żadnych hotelach czy „domach pielgrzyma”. Spało się w domach położonych
w pobliżu Jasnej Góry, na siennikach porozkładanych na podłodze, po kilka osób
w pokoju. Dla mnie, wtedy ośmiolatka, było
w takiej wyprawie coś niezwykłego, choć
dwa lata wcześniej odbyłem już „dziecięcą
podróż życia” (tak mi się wtedy zdawało),
gdy na sześć tygodni wyjechałem do prewentorium w Zagórzu koło Wałbrzycha.
Przed wyjazdem przestudiowałem więc
dokładnie mapę Polski, żeby wiedzieć,
gdzie leży Częstochowa, i jak to się ma do
innych miast. I gdy stałem tak u boku taty
na wielkim placu pod Jasną Górą, a ojciec
prowadził jakieś bardzo poważne rozmowy
z kilkoma, ubranymi galowo górnikami,
ni stąd ni zowąd strzeliłem pytaniem: - Czy
panowie są ze Stalinogrodu?, bo wiedziałem z jakichś zapewne rysunkowych map,
że główne miasto tej części Polski, gdzie
wydobywa się węgiel, tak się właśnie nazy-

B

G

wa. - Bajtel - usłyszałem wtedy od jednego
górnika w pięknym mundurze i czapce
z pióropuszem - nigdy więcej tak nie mów
i zapamiętaj na całe życie, że to miasto się
mianuje Katowice. Tata musiał się pewnie
najeść wstydu, bo wyszło na to, że tę wiedzę
o Stalinogrodzie, jak oficjalnie nazywały się
wówczas Katowice, od niego posiadłem.
nauce geografii już w podstawówce starałem się znacznie
wychodzić poza podręcznik,
który był jakby geograficznym elementarzem. Wiedzy dostarczała lektura wielu
książek z biblioteki, bo o własnych raczej
nie było mowy. Prenumerowałem za to
miesięczniki „Poznaj Świat” i „Poznaj swój
kraj”. Na początku roku komplety obu tych
geograficznych magazynów tata woził do
introligatorni prowadzonej w Alejkach Sienkiewicza przez siostry zakonne. Potem te
pięknie oprawione roczniki były przedmiotem mojej wielkiej dumy, bo czymś takim nie
mogły się pochwalić znane mi biblioteki. Nic
dziwnego, że z tego przedmiotu byłem nie
do pobicia. I jak dobrze pamiętam do końca
nie wiedziałem, kiedy będę zdawał ustny
egzamin z geografii na maturze. Dyrektor,
znając potencjał uczniów, tak ustawiał bowiem egzaminy, by najlepsi z poszczególnych przedmiotów stawili się przed wysoką
komisją tego dnia, kiedy z kuratorium miał
przyjechać jakiś ważniak. Przez jakiś czas
myślałem nawet o studiowaniu geografii, ale
jak zacząłem analizować program studiów
geograficznych na uniwersytecie, to szybko
doszedłem do wniosku, że to jednak nie
dla mnie. Ale wiedza geograficzna, obok
historycznej, bardzo mogła się przydać
w egzaminach wstępnych na inne kierunki.
Na przykład na prawo. I bardzo się przydała.

W

eografia potrafiła, zapewne nie tylko
u mnie, wyzwolić wyobraźnię. Telewizja dopiero raczkowała, a poza
tym filmów krajoznawczych czy podróżniczych było w niej jak na lekarstwo. Chłonąłem więc wiedzę książkową wyobrażając
sobie rozmaite atrakcje z dalekich krajów
i kontynentów. A podczas wakacji, między
ósmą i dziewiątą klasą niespodziewanie
poznałem - i to nie ruszając się z domu chyba największego polskiego podróżnika
XX wieku - Antonio Halika.

G

Żeby pustułka wróciła
Jest w powieści dla dzieci
T. H. White’a zatytułowanej „Był
sobie raz na zawsze król”, rozdział
poświęcony temu jak mały Artur przyszły król Brytanii, poznaje za
sprawą swego mentora, czarodzieja Merlina życie, zwyczaje i charaktery poszczególnych ptaków.
Z całego tekstu przebija fascynacja przyrodą i troska o nią. Takie
same odczucia mogli mieć gimnazjaliści ze Zdun, którzy w piątek
24 października w GOK spotkali się
z Adamem Tarłowskim z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

Szacuje się, iż na Mazowszu jest obecnie
300 - 350 par pustułek, z czego 1/3 w miastach. W miastach ich liczebność stale wzrasta, gorzej jest na wsiach, dlatego tak ważne jest dla należytego odtworzenia gatunku
stworzenie pustułkom miejsc lęgowych.
Duża kolonia tych ptaków gnieździ się
w kościele w Zdunach, a także w Złakowie
Kościelnym. W tym drugim stwierdzono
niespotykaną na Mazowszu liczbę 5 par.
Wnęki okienne nie są jednak dogodne dla
ptaków. Rozmowy z proboszczem potwierdziły obawy specjalistów: na ziemi często
znajdowane są jaja i wypadłe pisklęta. Badacze założyli zatem wewnątrz kościelnej

G

ość przedstawił im wiele ciekawostek
na temat życia pustułek. Pustułka jest
niewielkim sokołem, wielkością zbliżonym do gołębia. Ma charakterystyczny
sposób polowania - niczym koliber lub motyl potrafi zawisnąć w powietrzu i w ten sposób wypatrywać ofiary. Do lat 70. pustułka
uznawana była za najpospolitszego wśród
drapieżników. Jednak kiedy zaczęto stosować DDT - środek na szkodniki, odkładał
się on w organizmach drapieżników polujących na owady i żywiące się nimi gryzonie. Co powodował? Kiedy pustułka czy
sokół wędrowny zniosły jaja, skorupki jaj
były tak cienkie, że wysiadujący ptak po
prostu je zgniatał.
Używanie DDT zostało zakazane, jednak gatunek nadal jest nieliczny. Zagrażają
mu zaorywanie miedz, zasypywanie oczek
wodnych, przekształcanie łąk w pola uprawne, wycinanie starych drzew, w których pustułki gniazdują.
Dlatego też ludzie z towarzystwa Bocian
wieszają budki na drzewach, słupach, kościołach, budynkach i kominach. Spośród
tych budek zajętych zostaje w skali kraju
24 procent. - To bardzo dobry wynik - poinformował prelegent. Owe budki są ważne,
gdyż pustułki nie budują własnych gniazd,
wykorzystują natomiast dziuple drzewne,
gniazda wron, okna, wnęki i wyrwy w budynkach.

Pustułka - samica, fot. Wikipedia.
wieży budki, do których ptaki wchodzą
wspomnianymi wnękami.
Prelekcja była na tyle ciekawa, że jedna
z nauczycielek żałowała, iż nie odbyła się
w szkole, dla wszystkich uczniów. Młodzi
ludzie otrzymali ulotki o tym jak prawidłowo budować i wieszać budki lęgowe.
Po spotkaniu ornitolodzy wyruszyli
w dolinę Bzury, gdzie na obszarze objętym programem Natura 2000 - od Łowicza
do Soboty, w piątek oraz w sobotę 25 października powiesili 20 skrzynek lęgowych
dla pustułek. Zostały one zamontowane na
wcześniej wyselekcjonowanych drzewach

W piątek i sobotę 24 i 25 października
powieszono w Dolinie Bzury 20 skrzynek lęgowych dla pustułek, na zdjęciu
Adam Tarłowski z TP Bocian.
znajdujących się w śródpolnych zadrzewieniach i niewielkich lasach, gdzie w otoczeniu jest duża ilość łąk i pastwisk - miejsc będących potencjalnymi „stołówkami” dla tych
sokołów, żywiących się głównie gryzoniami.
Wybierano te miejsca, gdzie pustułki w ostatnich latach były obserwowane lub gdzie podejmowały lęgi. Ornitolodzy mają nadzieję,
że w okresie wiosennego monitoringu skrzynek okaże się, że sokoły zajęły stworzone im
miejsca lęgowe i uda się przeprowadzić obrączkowanie młodych ptaków.
Program ochrony pustułki, którego częścią jest instalowanie skrzynek lęgowych,
jest pierwszym realizowanym na terenie
powiatu łowickiego programem aktywnej
ochrony gatunkowej, na którego finansowanie zgodziło się Starostwo Powiatowe
w Łowiczu. Przekazało ono na program
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ponad 3 tys. złotych. W ramach tego
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian dostarczy do szkół materiały edukacyjne związane
z programem ochrony pustułki, m.in. plakaty
i foldery. Dodatkowo szkoły otrzymają pakiety broszur z informacjami o innych programach aktywnej ochrony gatunkowej, które
realizuje Towarzystwo, m.in. błotniaka łąkowego, bociana białego i sów.
(wcz, tb)
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Kolegium Nauczycielskie
dogorywa
N

a przykład w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, na ten rok akademicki przyjęto 325 podań, z czego 210
w systemie dziennym, zaś 125 w systemie
zaocznym. Po egzaminach przyjętych zostało 301 słuchaczy. Kolegium w Zgierzu
ukierunkowane jest na kształcenie w kierunku pedagogiki dziecięcej w kilku specjalnościach z dodatkowymi przedmiotami m.in. informatyką, plastyka, muzyką, jak
również w kierunku pedagogiki specjalnej
i wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Tutaj największą popularnością cieszy się
kierunek pedagogika wieku dziecięcego
i przyroda. - Wkroczył do nas niż demograficzny i dlatego liczba słuchaczy spada - potwierdza dyrektor zgierskiego KN Marian
Wójtowicz. Przyczyn takiego stanu upatruje on ponadto w brutalnej - jak ją określił konkurencji prywatnych szkół wyższych,
ZSP 3 w Łowiczu otrzyma do końca tego roku nowe urządzenia gastronomiczne. - Dzięki temu, że w naszej szkole które nie przeprowadzają nawet egzamiodbywają się egzaminy zawodowe, dostaniemy nowy sprzęt z Ministerstwa Edukacji Narodowej, za ok. 20-30 tys. zł nów wstępnych.
Aby zapobiec dalszemu spadkowi licz- mówi dyrektor placówki Jan Sałajczyk. Będą to m.in. duża chłodnia, zmywarka z funkcją wyparzania, piec ze specjaby słuchaczy dyrektor prowadzi jednak
listyczną termiczną obróbką żywności. Na zdjęciu: praktyczne zajęcia w szkole.

szeroką politykę reklamową. Placówka
bierze udział we wszystkich targach edukacyjnych w Łodzi, stawia także na inne
formy reklamy. - Najważniejsza jest w tym
reklama, którą robią absolwenci - dodaje Wójtowicz.
W innym Kolegium Nauczycielskim,
w Wieluniu, w tym roku naukę rozpoczęło 60 słuchaczy, w ubiegłym było ich 70,
a w latach poprzednich liczba słuchaczy
na pierwszym roku oscylowała wokół 100.
W tym roku nie było zainteresowania kierunkiem język polski z muzyką, natomiast
więcej słuchaczy niż w ubiegłym roku przyjęto na język polski z historią. Ponadto kolegium prowadzi edukację wczesnoszkolną
i przedszkolną. - Dotarł do nas niż demograficzny, ale mamy nadzieję na poprawę
sytuacji - mówi Katarzyna Kruk, specjalista ds. studenckich Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu.
W Łowiczu nic na razie takiej nadziei
nie uzasadnia.
Eliza Błaszczyk

Zapomniany grób nauczycielki
Zachowała się w ludzkiej
pamięci - ale nie
w szkolnych archiwach.
Nie wiadomo nawet,
jak miała na imię.

P

amiętam jeszcze, jak z mamą, jako mała
dziewczynka, chodziłyśmy na grób nauczycielki Góreckiej - opowiada nasza czytelniczka. Mimo, że jej mama już nie żyje,
pozostał po niej pamiętnik, a w nim wpis
pani J. Góreckiej z czerwca 1929 roku.
Mogiła znajduje się na cmentarzu Emaus,
w alejce przy parkanie od ul. Tuszewskiej,
kilka grobów za kaplicą cmentarną. Na
krzyżu z piaskowca nie widnieje żaden napis, gdyż grób pochodzi z 1929 roku - nieodnawiane napisy starły się z biegiem czasu.
Sama mogiła usypana jest z ziemi. - Najgorsze jest to, że sąsiedzi w środku mogiły
postawili ławkę. Jak można nie szanować
w ten sposób pamięci zmarłych?! Obawiam
się, że niedługo ten grób zniknie - martwi się
nasza czytelniczka.
Jednak, jak się okazuje na podstawie
dokumentów cmentarnych, grób nie powinien już istnieć, został porzucony przed
laty. Kwatera nie jest opłacana. Zgodnie

Uniwersytet III Wieku
zarejestrowany

A

nna Burakowska została prezesem
stowarzyszenia Uniwersytet
III Wieku w Łowiczu
zarejestrowanego 6 października
w Sądzie Gospodarczym w Łodzi.
W pracy wspierać ją będą: wiceprezes
Bożena Wójt, sekretarz Alicja
Jackowska-Szot, skarbnik Lidia Gać
oraz członkowie Joanna Przybysz
i Anna Jarosz. 24 października
działacze ustalili pierwsze zadania,
którymi się zajmą. Uroczysta
inauguracja roku akademickiego
odbędzie się na początku listopada
w ŁOK, który tak jak dotychczas będzie
udostępniał swoje pomieszczenia
na wykłady. Osoby zaangażowane
dotychczas w działalność
uniwersytecką proszone będą
o wypełnienie deklaracji członkowskich.
Szacuje się, że będzie to około 120
osób. - Patronacką uczelnią została
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego - mówi Anna Burakowska.
(eb)

z zasadami wytyczania kwater, w tym miejscu nie ma pełnowymiarowej kwatery, nawet na pojedynczy grób. Zgodnie z tymi zapisami, ławka została postawiona na pustym
miejscu. - Trudno nam dotrzeć do tych faktów, nikt ich już nie pamięta. Warto jednak,
aby szkoła objęła opiekę nad krzyżem upamiętniającym nauczycielkę, skoro ten się zachował - mówi proboszcz parafii św. Ducha
ks. Władysław Moczarski.
Także naszej czytelniczce zależy na ocaleniu od zapomnienia jeśli już nie mogiły przedwojennej łowickiej nauczycielki
o nazwisku Górecka, to choćby krzyża,
który by o niej przypominał. - Uczyła ona
moją mamę w 1929 roku, prawdopodobnie
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu,
choć w grę może wchodzić również ówczesna Handlówka, dzisiejszy ZSP nr 4 - opowiada czytelniczka. W tym czasie jej mama
miała 18 lat, stąd wniosek, że prawdopodobnie była to Handlówka, jednak jako
rocznik powojenny, mogła ona też później
kończyć szkołę.
Sprawdzaliśmy w kronikach Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu, jednak nie wymieniają one całej kadry pedagogicznej
z tego okresu. Mama naszej czytelniczki
uczyła się w szkole przy ul. Wojska Pol-

Ławka stoi w tym miejscu legalnie, bo nagrobka nie ma w ewidencji cmentarza
Emaus od kilkunastu co najmniej lat.
skiego. - Nasza szkoła mieściła się w tym
czasie w barakach przy tej ulicy, zwanej w
tym czasie ul. Świętego Ducha - mówi dyrektor SP 2 Teresa Domińczak. Deklaruje
ona opiekę szkoły nad zapomniany grobowcem nauczycielki oraz rozpoczęcie poszuki-

wań co do ustalenia historii pracy w szkole
pani Góreckiej.
W obecnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, dawnej Handlówce, archiwalne materiały sięgają 1924
roku. W okresie przedwojennym nie ma

śladu nauczycielki o nazwisku Górecka.
Owszem, nazwisko to pojawia się już po
wojnie. W latach 1946-1978 w ekonomiku pracowała jako bibliotekarka Krystyna Górecka - ale zestawienie dat pokazuje,
że to nie mogła być osoba, o której mówi
czytelniczka. - Najstarsi absolwenci szkoły,
z rocznika 1943, w ubiegłym roku, z okazji 100-lecia istnienia placówki, sporządzili listę grobów zmarłych nauczycieli, łącznie nawet ze szkicami sytuacyjnymi. Wśród
tych dokumentów również nie mamy nazwiska pani Góreckiej - mówi dyrektor ZSP nr
4 Zofia Szalkiewicz.
Liczymy na naszych czytelników, może
to oni pomogą w rozwianiu wątpliwości co
do miejsca zatrudnienia w okresie międzywojennej pani Góreckiej. Prosimy o kontakt
z redakcją NŁ: tel. 046/837-91-21, e-mail:
redakcja@nowlow.pl.
Poinformowany o istnieniu zapomnianej
i zaniedbanej mogiły naczelnik wydziału
Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu Paweł Gawroński zapewnia,
że pracownicy ZUK lub MOPS uprzątną teren.
Eliza Błaszczyk
Skomentuj tekst na stronie
www.nowylowiczanin.pl
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Dr Czesław Pasturczak (1932-2007)

zesław Pasturczak urodził się 17 czerwca 1932 r. w Warszawie w rodzinie roC
botniczej. Wydział lekarski Akademii Me-

łożniczo - ginekologicznego głowieńskiego szpitala, wciąż czynny zawodowo choć
emerytowany lekarz, Leszek Sobczyński dycznej w Warszawie ukończył w roku Doktor Pasturczak był cenionym lekarzem,
1957. W październiku tego samego roku kulturalnym człowiekiem, mogliśmy na nierozpoczął swą pierwszą pracę w Szpitalu go liczyć.- dodaje.
Powiatowym w Gostyninie. Z miastem tym
zresztą, w którym na stałe mieszkał wraz
z żoną Alicją, związany był do końca życia.
W okresie swej pracy w gostynińskim szpitalu - a był z tą placówką związany przez ponad 20 lat - w roku 1960 uzyskał I stopień
specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 1965 - II stopień specjalizacji w tym samym zakresie. Kilka lat później
- dokładnie w roku 1977 - uzyskał również
I stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej. W latach 1963 - 1965 pełnił
w szpitalu w Gostyninie funkcję ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Jako lekarz pracował tam do roku 1981.
W lipcu 1981 r. doktor Pasturczak wyjechał do Austrii. Tam zastał go wybuch stanu
wojennego w Polsce. Na emigracji w Austrii przebywał do 15 kwietnia 1984 r. PraPoczątkowo Czesław Pastruczak w głocował wówczas w szpitalu w Kapfenbergu,
wieńskim ZOZ pracował, jako zastępca orjako lekarz internista.
Po powrocie z Austrii do Polski, losy dynatora oddziału chorób wewnętrznych,
złączyły go ze szpitalem w Głownie. Pra- a od 1 maja 1985 r. - jako ordynator tego
cę w nim rozpoczął 15 października 1984 oddziału. 1 stycznia 1988 r. powołany zor. Wtedy nie przypuszczał, że z głowień- stał na stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ
skim ZOZ zwiąże się na ponad 20 lat. Pa- w Głownie ds. ochrony zdrowotnej i opiemiętam, że doktor Pasturczak rozpoczął ki społecznej. Od 1 października 1992 r.
pracę w naszym szpitalu, gdy z oddziału natomiast, po odejściu ówczesnego dyrekwewnętrznego odszedł ordynator Rafał Mi- tora - nieżyjącego dziś już Aleksandra Ronich - wspomina wieloletni kolega doktora manowskiego - pełnił obowiązki dyrektora
Pasturczaka, były ordynator oddziału po- głowieńskiego ZOZ.

W kwietniu 1993 r. doktor Pasturczak powołany został przez ówczesny Zarząd Miasta Głowna na stanowisko dyrektora głowieńskiego ZOZ. Został z niego odwołany
w roku 1996 i od tej chwili był ordynatorem
oddziału chorób wewnętrznych głowieńskiego szpitala. Funkcję tę pełnił najpierw
do 1 lipca 1999 r., tj. do chwili przejścia na
emeryturę, a potem jeszcze - już jako emerytowany lekarz - do 30 czerwca 2004 r. Od 1
lipca 2004 r. do ostatnich chwil swego życia,
w niepełnym wymiarze godzin pracował na
oddziale dla przewlekle chorych. Pełnił obowiązki ordynatora tegoż oddziału.
Niemal do końca swych dni był czynny zawodowo. O swej chorobie nie opowiadał, stwarzał pozory, że wszystko jest
w najlepszym porządku. Mimo to, wielu jego współpracowników zauważyło, że
zmienia się, blednie, gaśnie.
Pracę w szpitalu doktor Pasturczak przerwał w październiku 2007 r., a więc zaledwie
kilka tygodni przed śmiercią. Nawet nie zdążył dostarczyć do pracy zwolnienia. Zmarł
5 listopada 2007 r. Pozostawił pogrążoną
w bólu najbliższą rodzinę - żonę i dorosłe dzieci. Pamięć, miłość i wielka pustka - to odczucia, jakie nadal po upływie
roku od śmierci męża odczuwa jego żona
Alicja. Za naszym pośrednictwem Pani
Alicja prosi wszystkich, którzy zachowali jej męża w życzliwej pamięci o chwilę wspomnień w dniu Jego odejścia, tj.
5 listopada i modlitwę w Jego intencji.
Wiele osób zapamiętało doktora Pasturczaka jako człowieka wrażliwego, spokojnego i wyważonego, jako człowieka o niezwykłej kulturze osobistej.
(rpm)

Robert Grzyb (1965-2008)

obert Grzyb urodził się 11 maja 1965
roku w Ząbkach pod Warszawą, do
R
Łowicza przeprowadził się wraz z rodziną

czu. Uczestnicy i pracownicy tej placówki tak wspominają Roberta. - Bardzo
chętnie uczestniczył we wszystkich prow 1973 roku. Ze względu na wrodzoną ponowanych zajęciach, imprezach i wywadą genetyczną - bo nie chorobą jest tak
naprawdę zespół Downa - nigdy nie chodził
do szkoły, nie korzystał też z indywidualnego nauczania. Jego nauczycielką była więc
tylko matka, Teresa Grzyb.
- Był dzieckiem grzecznym, nie sprawiającym problemów. Można go było nawet zabrać ze sobą do pracy - wspomina matka,
która pracowała, jako kioskarka. Nie miała
też obaw, gdy musiała go zostawić samego
w domu. Wtedy najczęściej słuchał muzyki. W niedziele zawsze wstawał rano, aby
obejrzeć w telewizji transmisję mszy św.
z sanktuarium w Łagiewnikach.
Pierwszą więc szkołą Roberta były
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parmie,
do których trafił we wrześniu 2000 roku
i uczestniczył w nich do października 2004
roku. Początkowo był w pracowni „szkoła
życia”, potem w plastycznej i gospodarczej. jazdach. Bardzo lubił tańczyć i śpiewać.
Kierownik warsztatów Jerzy Dołhań wspo- Swoim sposobem bycia zjednywał sobie
mina, że zapamiętano go, jako osobę, która wielu ludzi. Należał do tych, którzy kochętnie brała udział w zajęciach i nie spra- chali życie i starali się czerpać z niego to,
wiała opiekunom większych problemów. co najlepsze.
Od grudnia 2004 roku do lipca tego
W nim znajdowała oparcie rodzina, praroku był podopiecznym WTZ w Urze- cownicy i przyjaciele z WTZ z Urzecza. Uj-

mował nieśmiałym uśmiechem i pogodnym
usposobieniem. Bardzo szybko przywiązywał się do ludzi, a radości i porażki innych były jego sukcesami niepowodzeniami. Szybko przechodził na „ty”. Każdego
człowieka traktował podobnie, w sposób
życzliwy i pełen akceptacji.
Taki po prostu - miał dobre serce. Zawsze
obecny będzie w naszej pamięci, jako człowiek niespożytej energii, o niesamowitym
poczuciu humoru, dobry przyjaciel, dobra
dusza warsztatów.
Na dowód udziału w różnych przedsięwzięciach w czasie pobytu w obu warsztatach, rodzina zachowała podziękowania
i dyplomy. Wśród nich są pieczołowicie
przechowywane przez najbliższych pamiątki udziału w Spartakiadzie Powiatowej „Sprawni Inaczej” z 2002 roku, konkursie Sanepidu „Zdrowe Środowisko dla
dzieci - wolne od dymu nikotynowego”
z 2003 roku, wystawy Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami „Maluję niebo”, która odbyła się w 2004 roku
w pałacu w Nieborowie i z warsztatów artystycznych, które odbyły się w 2007 roku
w parku Łączyńskich w Kiernozi.
Robert Grzyb zmarł 22 lipca w szpitalu w Łowiczu, po trwającej ponad miesiąc
chorobie.
(oprac. mwk)

Oni zagrażają
naszemu życiu
W okresie od 22 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu zatrzymali następujących
nietrzeźwych kierowców i rowerzystów.
Wszyscy oni zostali lub wkrótce zostaną
ukarani przez Sąd Grodzki w Łowiczu.
n22 października o godz. 15.15 w Parmie
w gminie Łowicz rowerem jechał nietrzeźwy
56-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (badanie alkosensorem wykazało 0,62 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
n22 października w o godz. 17.20 w Niedźwiadzie w gminie Łowicz nietrzeźwy 42-letni
mieszkaniec Łowicza prowadził samochód osobowy marki Opel Kadet (0,41
mg/dm3 alkoholu).
n 22 października o godz. 21.35 w Kiernozi nietrzeźwy 54-letni mieszkaniec

powiatu łowickiego jechał rowerem (0,62
mg/dm3 alkoholu) oraz nie stosował się
do prawomocnego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów za poprzednie przestępstwa drogowe.
n 23 października o godz. 17.45 w Wejscach w gm. Kocierzew Południowy nietrzeźwy rowerem jechał 62-letni mieszkaniec
pow. łowickiego (0,48 mg/dm3 alkoholu).
n 24 października o godz. 12.05 w Chruślinie w gminie Bielawy samochód marki
Opel Astra prowadził nietrzeźwy 41-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego (1,01 mg/
dm3 alkoholu).
n 26 października o godz. 20.15 w Kiernozi nietrzeźwy 39-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem (1,66 mg/dm3
alkoholu).

n 27 października o godz. 10.05 ulicą
Kaliską w Łowiczu jechał rowerem nietrzeźwy 33-letni mieszkaniec Łowicza
(0,92 mg/dm3 alkoholu).
n 27 października o godzinie 23.20 na ulicy Podrzecznej w Łowiczu samochód osobowy marki Ford prowadził 31-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego (0,65 mg/dm3
alkoholu).
n 28 października o godz. 17.05 zatrzymany został na ulicy Łowickiej w Bolimowie
mieszkaniec powiatu łowickiego Marcin G.
prowadził Poloneza mając 0,58 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 28 października o godz. 18.55 w Łaźnikach w gminie Zduny 50-letni nietrzeźwy
mieszkaniec powiatu łowickiego jechał
rowerem (0,78 mg/dm3 alkoholu).

odeszli od nas

(13.-26.10.2008 r.)

13 października: Anna Kosiorek, l.83; Franciszka Więckowska,
l.82; 14 października: Józef Miodek, l.79, Bednary; Aleksander Siekierski,
l.67, Mysłaków; Antonina Szcześniak, l.96, Wola Błędowa; Janina Janeczek,
l.89, Bratoszewice; 15 października: Janina Borkowska, l.83, Bratoszewice;
16 października: Tadeusz Stankiewicz, l.58, Łowicz; Pelagia Pawliczak, l.74,
Głowno; Paweł Kwiatkowski, l. 55, Głowno; 17 października: Tadeusz Dyngus, l.77, Łowicz; Jadwiga Piestrzeniewicz, l.86, Głowno; 18 października:
Zofia Wojciechowska, l.81, Lubianków; 20 października: Lucyna Kucińska,
l.79, Skaratki; Helena Lisiewska, l.90; Alina Popielarska, l.78; 22 października: Krystyna Barbucha, l.73, Krępa; Julian Jaros, l.63; Lech Kowalski, l.55;
23 października: Janina Nowicka, l.57, Lenartów; Krystyna Pietrzak, l.61;
24 października: Lech Kochanek, l.59, Bolesław Wiankowski, l.69; 25 października: Agnieszka Ambroży, l.95, Kiernozia; Helena Mucha, l.80; Michalina
Malczewska, l. 79, Głowno; 26 października: Jerzy Kołodziejczyk, l.63; Władysława Kwiatkowska, l. 89, Głowno.
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Piękna arabka wykradziona ze stajni
Nieznani sprawcy ukradli
27 października nad ranem
z prywatnej stajni Trzebiska
w Mysłakowie sześcioletnią
klacz arabską Brzoza.
Kradzież została zgłoszona
na policję. Potem było
jeszcze bardziej tajemniczo:
następnego dnia rano ktoś
podrzucił konia do stajni
w Łowiczu.

Z

łodzieje zostawili w Mysłakowie po sobie dziurę w ogrodzeniu. Klacz została wyprowadzona tyłem, za stajnią. Brzoza,
po rodzicach Brzana i Chan, jest własnością
Justyny B., mieszkanki Łowicza. Została
wstawiona do pensjonatu w Mysłakowie
z początkiem czerwca tego roku. Jednakże do dziś właścicielka pojawiła się tam
zaledwie dwukrotnie, na samym początku, a potem zniknęła, nie płacąc za opiekę
nad koniem - a ta nie jest tania. Właścicielka stadniny w Mysłakowie chciała przejąć
Brzozę, ponieważ bardzo ją polubiła. Przez
okres pobytu w Mysłakowie Brzoza zaczęła się cywilizować, wzięła nawet udział
w Hubertusie - święcie myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowanym pod koniec
sezonu. Właścicielka stajni w Mysłakowie

podejrzewa, że za potajemnym wyprowadzeniem klaczy ze stajni stoi z kolei właścicielka konia. - O tym, że klaczy nie ma
w stajni, poinformował mnie mój ojciec, który rano zajmuje się zwierzyńcem - powiedziała nam opiekująca się koniem Katarzyna Nowak. - Dowiedziałam się więc o tym
przez telefon jadąc pociągiem do pracy. Ojciec właśnie skończył rozmawiać z policją.
Zgłoszenie zostało przyjęte, miejsce zdarzenia obejrzane i opisane - dodaje.
Klacz nie ma paszportu, czyli dokumentu, na podstawie którego konia można
wprowadzić do legalnego obrotu, a nawet
wyjechać z nim poza gospodarstwo. Wymóg posiadania paszportów podyktowany
jest troską o zdrowie ludzi i zwierząt i obowiązuje od 2004 roku. Mimo obowiązujących przepisów, nikt o ten paszport dla niej
nie wystąpił. Dowód urodzenia konia, będący dokumentem wydanym przez stadninę po narodzinach źrebaka, poświadczający
jego wiek i pochodzenie oraz potwierdzenie płatności kupna konia, ma właścicielka
stajni. Właścicielka klaczy nie założyła jej
nawet książeczki zdrowia, więc nie wiadomo czy koń był szczepiony. Odrobaczany
był na pewno - już w Mysłakowie.
- Trudno mi dokładnie określić jej wartość, właścicielka kupiła ją za 2.500 złotych.
Myślę, że można założyć, iż da się za nią uzyskać co najmniej 5.000 złotych, o ile nikt nie

Klacz Brzoza w ostatnich miesiącach wiele przeszła. Jest nerwowa i zestresowana.
będzie na nią wsiadał - ma bowiem zwyczaj rano właściciel innej stajni, mieszczącej się
mocno straszyć wszystkich, którzy coś od przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu poinniej chcą. Na mięso raczej się nie nadaje bo, formował Katarzynę Nowak, że rano jego
jak to arab, jest drobniutka - mówiła nam pracownik znalazł na padoku (trawiasty teren do wychowu koni) konia pasującego
po kradzieży Katarzyna Nowak.
O kradzieży informowaliśmy na stronach do opisu zamieszczonego na stronie interinternetowych NŁ. Zamieściliśmy rów- netowej Nowego Łowiczanina. O zamiesznież zdjęcie konia. I oto następnego dnia czonej tam informacji powiedziała mu jego

Będą podwyżki
w gminie Nieborów
Gmina Nieborów
zdecydowana jest
podnieść od nowego roku
stawki podatkowe
i stawki opłat. Gminni radni
przyznają, że w niektórych
przypadkach jest to
uzasadnione, mają jednak
wątpliwości, czy wskazane
jest podnoszenie stawki
podatku rolnego i od
prowadzących działalność
gospodarczą.

O

tym, czy i w jakim stopniu stawki zostaną podniesione, przekonamy się
w listopadzie. Wtedy bowiem rada gminy
zajmie stanowisko w tej sprawie. Na razie,
na sesji w poniedziałek 27 października,
wójt gminy Andrzej Werle i zastępca Adam
Janiak, przedstawili radnym swoją propozycję. Zakłada ona podwyżki we wszystkich punktach.
Nie od dziś wiadomo, że największe kontrowersje budzi podatek rolny oraz opłaty
za wodę. Cena kwintala żyta, która corocznie jest bazą dla ustalania wysokości tego
pierwszego, ustalona została przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
55,80 zł. W ubiegłym roku było to 58,25
zł. Wójt zaproponował, aby gmina przyjęła na najbliższy rok stawkę 37 zł za kwintal
- w ubiegłym roku stawka wynosiła 35 zł.
Nowa stawka z 1 hektara przeliczeniowego
daje kwotę 92,50 zł. Dotychczas było to 87
zł. Procentowo jest to wzrost o 5,7 procent
w stosunku do roku ubiegłego.
Dotychczas gmina Nieborów miała jedną z najtańszych stawek opłat za wodę spośród gmin naszego powiatu - 1.30 zł plus
VAT za 1 m3.

Stawki nie były zmieniane od marca 2002
roku. Teraz gmina proponuje podwyżkę
o 20 groszy, czyli 1.50 plus VAT za 1 m3.
Powodem jest znaczny wzrost cen energii
i kosztów utrzymania sprzętu, remontów itd.
Jak argumentował wicewójt Janiak, gmina
w tym roku zapłaciła już za energię elektryczną 74 tys zł, a zabezpieczone ma na
ten cel 80 tys zł. W przyszłym roku może
być jeszcze drożej.
- Każda podwyżka uderza podatników po
kieszeni, ale muszą być pieniądze na utrzymanie hydroforni - powiedział przewodniczący rady gminy Tadeusz Kozioł. - Myślę,
że proponowane stawki są na ten biedny
wiejski czas do przełknięcia - dodał.
Wójt Andrzej Werle powiedział, że ta
nowa kalkulacja i tak - obecnie, a nie wiadomo jak wzrosną ceny energii - jest na granicy opłacalności. - Nie będziemy dokładać,
ale też i nie zarobimy - mówił.
Radny Jan Pierzankowski zwrócił przy
tej okazji uwagę na fatalną niekiedy jakość
wody - na przykład w Bełchowie gdzie
mieszka. Janiak przyznał, że od jakiegoś
czasu gmina otrzymywała skargi na jakość
wody w Mysłakowie, Bobrownikach, Bełchowie. W związku z tym w ostatnim czasie
gmina przeprowadziła szkolenie dla konserwatorów zajmujących się tymi urządzeniami. - Wszystko bowiem zależy od systematyczności obsługi - powiedział wicewójt.
- Obecnie stan wody znacznie się poprawił,
będziemy jednak stale przypominać o systematycznym płukaniu urządzeń. Konserwatorzy będą dyscyplinowani - zapewnił.
Radny Henryk Bakalarski powiedział, iż
20 groszy na przestrzeni lat, kiedy podwyżek
w ogóle nie było, nie jest kwotą dużą. - Wzrosły przecież znacznie koszty wyprodukowania 1 m3 wody, czyli 1000 litrów. Wzrosły też
koszty utrzymania, remontów. Pamiętać też
trzeba, że gmina poniosła nakłady finansowe na budowę zbiorników wyrównawczych.

Radny Jarosław Papuga powiedział, że
o ile podczas spotkań z wyborcami będzie
w stanie obronić podniesienie opłat za wodę
i przedstawić rzeczową argumentację, o tyle
nie będzie mógł tego dokonać w przypadku podniesienia podatku rolnego. - Ceny
mleka były w tym roku po prostu śmieszne,
owoców śmieszne, pomidorów w ogóle nie
było komu zbierać. Podnoszenie podatku
w takiej sytuacji uważam za naprawdę
dyskusyjne - mówił radny. - Ceny węgla,
a przede wszystkim nawozów, idą w górę.
Nie możemy na wszystkim podnosić wstrzymajmy się z podatkiem rolnym, oraz
podatkiem od nieruchomości zajętych pod
działalność gospodarczą - dodał. Podatek
od działalności gospodarczej zgodnie z propozycją wójta podniesiony miałby zostać
z 14,20 zł na 14,50 zł.
Tego samego zdania był radny Sławomir
Lubikowski. - Jako rolnik zapłacę już większy podatek od nieruchomości (w przypadku budynków mieszkalnych stawka wynosiła 0,37 zł, gmina proponuje 0,40 zł - przyp.
red.) i zwiększoną opłatę za wodę. Podatek
rolny to jedyny dział, w którym stawka wyjściowa w stosunku do roku ubiegłego została obniżona, a my podnosimy.
Nowe stawki podatków i opłat uchwalone zostaną w połowie przyszłego miesiąca. Wtedy się okaże o ile więcej zapłacą w przyszłym roku mieszkańcy gminy
Nieborów.
(wcz)

córka buszująca właśnie w Internecie. - Porozmawialiśmy sobie, pan skojarzył, że znał
właścicielkę konia. Jeździła kiedyś u niego,
ale kiedy zaczęła jeździć jego końmi po mieście wyprosił ją od siebie. Obiecał zatrzymać konia, gdyby właścicielka postanowiła
go znowu gdzieś zabrać - relacjonuje Katarzyna Nowak.
Ojciec pani Katarzyny zwolnił się wiec
z pracy, załatwił transport dla konia i pojechał odebrać Brzozę. Tam zastał... właścicielkę konia. Ta miała do niego pretensje
o przetrzymywanie konia. Odparł jej, że
może się zgłosić po konia, jak prześle pieniądze za pensjonat, za wszystkie zaległe
miesiące. Kobieta twierdziła, że pieniądze
przesyłała i że ma potwierdzenie w domu.
Zasłaniając się koniecznością udania się po
nie, odjechała.
Przyjechała policja, spisali protokół, zrobili Brzozie portret. Wydali również coś w
rodzaju „protokołu wydania rzeczy” wraz z
informacją, iż na razie Brzoza zostaje objęta nakazem pobytu w stajni w Mysłakowie,
dopóki policja będzie prowadzić sprawę.
- Najważniejsze, że koń cały, choć zestresowany, jest już znowu w domu, wśród ludzi, którzy go kochają i w stadzie, które go
przyjęło do rodziny - mówi Katarzyna Nowak. Chce ona wystąpić do sądu o przekazanie konia w rozliczeniu za długi.
(mak)

Dodatkowe pieniądze na filię w Bobrownikach
Prace w nowo powstałym budynku filii GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach w gm.
Nieborów są już na ukończeniu.
27 października gminni radni zdecydowali przesunąć na ten cel dodatkowe pieniądze.

K

wota 15 tys. zł pochodzi z kwoty, która w tegorocznym budżecie zabezpieczona były na początek budowy sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Kompinie. Prace i tak w tym roku już nie ruszą,
a bobrownicka filia potrzebuje dodatkowych pieniędzy.
Na co zostaną spożytkowane? W placówce założony zostanie monitoring. Na
pytania radnych czy jest to konieczne, wójt
Andrzej Werle odparł, że w filii znajdować

się będą komputery i inny wartościowy
sprzęt multimedialny. Chodzi o to aby zabezpieczyć się przed kradzieżą. Ponadto za
wspomnianą kwotę wykonana zostanie dokumentacja ochrony przeciwpożarowej, zakupione gaśnice, tabliczki dla wyznaczenia
dróg ewakuacyjnych itd. Założony też zostanie zawór hydrauliczny, za pomocą którego zmniejszane będzie w razie potrzeby ciśnienie wody. Praktyka pokazuje bowiem, iż
w ciągu dnia ciśnienie wody jest mniejsze,
wieczorem większe i w nowych obiektach
- jak to miało miejsce w Bełchowie Osiedlu - dochodzi do awarii. Zawór taki założony został zatem w Bełchowie, założony
też będzie w Bobrownikach.
Przeprowadzka obydwu filii do nowego obiektu nastąpi na początku grudnia.
(wcz)
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Pierwsza nagroda za oczy
na sprężynkach
Marta Maciejak z I LO w Łowiczu
zdobyła 23 października pierwszą
nagrodę w Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Przyroda mówi...”
organizowanym przez łowickie starostwo i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

U

czniowie łowickich szkół ponadgimnazjalnych nadesłali na konkurs 15
prac - plakatów z własnym ujęciem

tematu „Przyroda mówi...”. Dzieło Marty
Maciejak zachwyciło jury użyciem elementów przestrzennych - oczy na sprężynkach,
a także bardzo żywą kolorystyką.
Drugie miejsce przyznano Paulinie Goszczyckiej z ZSP 3 w Łowiczu za pracę „Przyroda mówi: Stop”, trzecią nagrodę zdobyła Magdalena Domżał z LO w Zdunach
za pracę „Przyroda górą.”
Ponadto przyznano też wyróżnienia, które otrzymali: Żaklina Malanowska z LO
w Zdunach, Michał Dobaczewski z ZSP 1
w Łowiczu, Piotr Wódka z ZSP 1 i Klaudyna Wójcik z Pijarskiego LO w Łowiczu.
Praca Marty Maciejak zatytułowana była
„Twój świat, twój wybór”. Na co dzień
Marta nie zajmuje się plastyką. Interesuje się ekologią i dlatego zdecydowała się Kamil, pani Anita, Emilia, Asia i Ola oraz ich przyjaciele: słoń Antonio, pies Kacper, kaczka Pepa, miś Czesław.
wziąć udział w konkursie. A skąd wzięła
się ta żywa, soczysta kolorystyka? - Może
to wpływ wakacji, bo wtedy właśnie powstawała moja praca - powiedziała nam zdobywczyni pierwszej nagrody.
(wcz)

Czas dla dzieci, czyli jak działa
Nowy znaczek łowickich przewodników świetlica przy katedrze

Nagrodę wręczył Marcie Maciejak dyrektor wydziału ochrony środowiska
łowickiego starostwa Kazimierz Rak.

Przewodnicy, zrzeszeni w łowickim Od pierwowzoru znaczek odróżnia zielone
Kole Przewodników przy oddziale tło, w oryginale było niebieskie.
Polskiego Towarzystwa Turystyczno
- Krajoznawczego, mają nowe metalowe znaczki potwierdzające pełnioną przez nich funkcję przewodnika.

C

hoć są nowe, to nawiązują do znaczków, jakie łowiccy przewodnicy mieli
w użyciu w latach 70. ubiegłego wieku.
Projekt graficzny stworzył wówczas znany
łowicki przewodnik Marek Wiśniewski.
W okrągłym znaczku znalazł się zarys granic powiatu łowickiego z herbem Łowicza,
napisem PTTK, a na dole gmerk (znak osobisty) Jana Michałowicza z Urzędowa, artysty rzeźbiarza z XVI wieku, który znany jest z wykonania w łowickiej katedrze
nagrobka arcybiskupa Jana Uchańskiego.

To miejsce już od dawna
wpisało się w społeczny
krajobraz łowickiego
centrum - i to wpisało
dobrze. Chodzi
o świetlicę dla dzieci
przy łowickiej katedrze.

D
Ten znaczek potwierdza funkcję przewodnika PTTK.
Nowe blachy trafiły do 26 czynnych łowickich przewodników, w sumie zamówiono ich 50 sztuk.
(tb)

zieci mogą przychodzić do niej od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, od 14.00 do 18.00. W tym
czasie mają okazję odrobić lekcje, bawić
się na podwórku czy korzystać z komputera. Mogą również skorzystać z korepetycji
z języka angielskiego i matematyki. Codziennie świetlicą zajmuje się absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog Anita Filipowicz. - Zawsze tu jestem,
a razem ze mną pani Ela, która zajmuje
się głównie kuchnią, ale także pomaga mi
w opiece nad dziećmi - mówi Filipowicz.

Jesienią łatwiej
o wolontariuszy
Październik to dobry czas dla świetlicy. Kończy się wtedy sezonowy problem
z opiekunami w świetlicy. Zaczyna się
bowiem rok akademicki, a część z opiekunów to studenci Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej
czy Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu.

- Na każdy rok podpisujemy umowy
z kilkunastoma wolontariuszami - mówi Filipowicz - Problem pojawia się w wakacje,
kiedy wiele osób nie dysponuje czasem wolnym, by działać w świetlicy. My z kolei latem działamy tak samo, jak w inne miesiące
roku i stąd wakacyjne niedostatki.
Podstawową formę pomocy, jaką świadczą dzieciom wolontariusze, jest pomoc
w odrabianiu lekcji. Dzieci mogą poza tym
korzystać z korepetycji z języka angielskiego prowadzonych przez panią Agnieszkę
i panią Kasię, która dodatkowo czyta dzieciom książki i omawia je z nimi. Korepetycji z matematyki udziela nauczyciel pan
Marek. W nauce pomaga również gimnazjalista Krzysiek. Studentki „Mazowieckiej” Monika i Magda oraz Dorota udzielają
się w świetlicy, jako opiekunki. Z kolei pani
Ania prowadzi zajęcia plastyczne. - Przychodzi do nas również pani Małgosia, która czasami zabiera dzieci do swojego zakładu i podcina im włosy - dodaje Filipowicz.
Dzieci mogą korzystać w świetlicy również
z trzech komputerów, z których jeden podłączony jest do internetu. Mogą się również
uczyć gry na gitarze. Dzieci mogą także korzystać z pomocy logopedy.

ciepłą zupą mleczną z płatkami.- Jeżeli ktoś
ma w domu choćby zbędny kilogram mąki,
to bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby przyniósł go do naszej świetlicy - apeluje Anita Filipowicz. Dodaje, że będzie starać się
o wsparcie sponsorów, ale przecież każdy
może mieć swój udział w działaniu przykatedralnej świetlicy.

Dobry wpływ rówieśników

Na świetlicę zapisanych jest ponad 30
osób, a każdego dnia przychodzi od kilkunastu do dwudziestu. - Zrobiłam ostatnio kurs
pomocy socjoterapeutycznej, dzięki czemu
będę mogła lepiej do nich dotrzeć i zrozumieć - mówi Filipowicz - Będę bazowała na
budowaniu nowych, dobrych doświadczeń
i ich relacji z osobami dorosłymi. Dodaje,
że duży wpływ ma oddziaływanie pomiędzy samymi dziećmi. - Może moje spojrzenie jest subiektywne, ale już w przeciągu niecałego roku widzę poprawę - mówi
- Grupa mimo dużej rozpiętości wiekowej,
przychodzą bowiem do nas dzieci w wieku
5 i 15 lat, bardzo się zintegrowała.
A co o świetlicy mówią sami zainteresowani? - Lubię tu przychodzić, bo lubię sprzątać, układać i dekorować - mówi piętnastoletnia Asia. Z kolei pięcioletnia Wiktoria
Pomoc zawsze
uwielbia słuchać, jak ktoś czyta książki. - Ja
jest potrzebna
lubię na świetlicy bawić się, rysować i grać
Dzieci mogą w trakcie zabawy i odrabia- na komputerze - opowiada pierwszoklasista
nia lekcji przekąsić kanapki zrobione przez Kamil. - A ja w ogóle wszystko lubię - dodapanią Elę, albo w chłodniejsze dni posilić się je 7-letnia Julka.
(jr)
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Monika Rosiak w bibliotece w Bielawach
Dla Moniki Rosiak - malarki
amatorki z Chruślina
- wystawa jaka otwarta
została w minioną środę,
15 października w Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Bielawach ma szczególne
znaczenie. Ze względu na ilość
i różnorodność prezentowanych
na niej prac, ale również
z uwagi na fakt, iż jest
to wystawa w rodzinnych
stronach malarki.

M

onika Rosiak mieszka w Chruślinie
przynajmniej od 10 lat, dokąd przeprowadziła się wraz z rodzicami
z Łodzi. Malowała praktycznie odkąd sięga
pamięcią. W szkole podstawowej uczęszczała na kółko plastyczne, miała swoje
pierwsze wystawy - wtedy jeszcze dla nauczycieli i grona znajomych.
Koniec podstawówki to także pierwsze
doświadczenia z japońskim stylem rysowania manga, z którym pani Monika jest dziś
bardzo mocno kojarzona. A zaczęło się niewinnie - od tego, iż chciała (a osobą jest ambitną i upartą) udowodnić koledze, że stworzy lepszą mangę od niego.
Pani Monika uważa, że studia malarskie
zabijają indywidualność artysty, pozbawiają go własnego stylu. Sama z zawodu jest
farmaceutą. Jej prace oglądać można było
na wystawach m.in. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zdunach, kilkakrotnie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. Jakiś czas temu zorganizowała też wystawę
w bielawskiej aptece, gdzie wtedy pracowała. Wystawa połączona była z aukcją prac pieniądze przeznaczono na potrzeby bielaw-

skiej szkoły. Jej obrazy oglądać też można
było na tzw. pikniku zdrowia w Strykowie.
Otwarta w środę wystawa potrwa miesiąc. Prezentowane jest na niej około 200
prac powstałych w ciągu ostatniego 1,5
roku. Oglądać możemy pejzaże, portrety,
mangę, konie, kwiaty. Prace powstały w bardzo rożnych technikach, od oleju poprzez
akwarelę, temperę, ołówek, aż po flamaster.
- Tytuł wystawy: „Powrót do przeszłości”,
nie jest przypadkiem - mówi malarka. - Bo
w prezentowanych pracach pojawiają się tematy, motywy, od których zaczynałam.
Pani Monika sięga pamięcią do lat dzieciństwa, gdy zafascynowana była długowłosym wokalistą zespołu Modern Talking
i z upodobaniem rysowała jego portrety.
Dziś po tamtej fascynacji został tylko sentyment. Na wystawie zobaczyć jednak możemy wiele portretów aktora, znanego z serialu Skazany na śmierć. - I wcale nie chodzi
o głównego bohatera, ale o Williama Fitchnera, który gra niejednoznaczą postać Aleksandra Mahona.
Artystka jest szczególnie dumna z dwóch
obrazów ukazujących konie. - To mój hołd
dla Julisza Kossaka - mówi - choć zdaję sobie sprawę, że choć bym nie wiem ile pracy włożyła, nigdy się z nim nie zrównam. Te
właśnie obrazy są największymi na wystawie: 100 x 80 cm i 80 X 60 cm. Jedna z prac
- ukazująca stającego dęba, siwo umaszczonego ogiera, po wystawie ofiarowana zostanie osobie, której pani Monika zawdzięcza
bardzo wiele. - Nie chcę tutaj mówić o swojej chorobie, muszę jednak powiedzieć, jak
wiele zawdzięczam i jak wiele podziękowań
składam dla lekarza reumatologa Sławomira Kaczora. Podobne podziękowania należą
się siostrom z NZOZ Sanitas w Bielawach.
To te osoby stawiają mnie na nogi - mówi
z wdzięcznością.

Podczas wystawy Monika Rosiak otrzymała kwiaty i życzenia od bliskich osób, które podziwiają jej talent i wspierają
w trudnych chwilach.
W ostatnim czasie pani Monika wiele przebywała w szpitalu i odkryła w sobie potrzebę pisania poezji. - Tych wierszy
na razie nikt jeszcze nie widział, noszę się
jednak z zamiarem wystawy będącej połączeniem poezji i ilustrujących ją obrazów mówi o swoich planach. - Wystawa dojdzie
do skutku po nowym roku, także w bibliotece w Bielawach.

Na lekcje można też do muzeum
Kilkadziesiąt różnych tematów
lekcji muzealnych oferuje na ten
rok szkolny łowickie muzeum. Prowadzą je pracownicy działu merytorycznego muzeum od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Trwają one od 45 do 60 minut.

Z

ajęcia prowadzone są w oparciu o fragment ekspozycji lub wystawę czasową.
Od kilku lat cieszą się one coraz większym
zainteresowaniem. Staramy się wzbogacać,
aktualizować i dostosowywać do oczekiwań
nauczycieli i uczniów - zachęca do korzystania z tej formy zdobywania wiedzy dyrektor muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz.

Muzeum dysponuje katalogiem tematów
lekcji muzealnych dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wśród tematów dla podstawówek są następujące: Cechy, gildie i bractwa
- dawne rzemiosło łowickie; Słynne postaci
i wydarzenia związane z Łowiczem; Moda
z malowanej skrzyni; Historia architektury
wiejskiej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego; Łowickie zwyczaje związane ze
świętami dorocznymi i życiem rodzinnym;
Wycinanka łowicka (możliwość spotkania
z wycinankarką); Skarby w ziemi ukryte
(pradzieje Ziemi Łowickiej). Istnieje ponadto możliwość przeprowadzenia lekcji na temat zaproponowany przez nauczyciela.

Zajęcia odbywają się nie tylko w gmachu muzeum przy Starym Rynku, ale również w skansenie, a nawet w pałacyku generała Klickiego, przy ulicy Pałacowej.
Lekcje z wykładem muzealnym oraz
z warsztatami kosztują cztery złote od osoby, w przypadku lekcji dotyczącej wycinanki i gwary łowickiej dodatkowa jest należność dla twórcy (reguluje zamawiający
lekcję). Muzeum pośredniczy w kontakcie
z twórcami ludowymi.
Lekcje powinny być zamawiane z dwutygodniowym wyprzedzeniem w muzeum lub telefonicznie pod numerem
0-46/837-39-28.
(eb)

Drugim przedsięwzięciem na przyszły
rok jest organizacja w bielawskiej sali konferencyjnej wykładów nt. ziołolecznictwa.
- Zaprosiłabym jedną z firm produkującą
zioła, a także uczniów i nauczycieli z łowickiego technikum farmaceutycznego. Farmakognozja to dość rozległa wiedza i nie da się
jej w pełni przyswoić w toku nauki, dlatego
chcę poszerzyć wiedzę młodych ludzi. Mam

też dużo rysunków ziół wykonanych z myślą
o wykładach - mówi pani Monika.
Malarka ma nadzieję ożywić Bielawy,
które są dla niej miłym miejscem, brak
w nim jednak przedsięwzięć kulturalnych.
Chciałaby założyć, w oparciu o bibliotekę
kółko plastyczne, a także pomagać tu dzieciom mającym problemy z nauką szkolną.
Wojciech Czubatka

Mech w Pracowni

K

oncert zespołu
„Mech” odbędzie
się w piątek, 31
października o godz. 21.00
w Pracowni Sztuki Żywej
w Łowiczu. Polska grupa
jest przedstawicielem
ciężkiego, progresywnego
rocka. Zespół największą
świetność przeżył w końcu
lat 70. i na początku
lat 80., potem uległ
rozwiązaniu. Grupę „Mech”
reaktywowano w 2004 r.,
zyskując sobie nowe
pokolenie fanów.
Bilety na koncert do
nabycia w Pracowni przed
koncertem w cenie 15 zł.
(jr)
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Dyrektor i uczniowie
nagrodzili nauczycieli
Dziewięciu nauczycieli otrzymało
13 października nagrody dyrektora,
zaś siedmiu - Oskary od uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Łowiczu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

D

yrektor Dariusz Żywicki wyróżnił
nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodę otrzymali: Radosław Gosławski, Stanisław Grzelak, Małgorzata
Kaźmierska, Mirosław Kochanek, Bożena Kuźnicka, Ewa Mika, Piotr Słoma, Tomasz Walczak, Iwona Więsek.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież przygotowała pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Tomaszkiewicz, Agnieszki
Rykowskiej - Balei, Beaty Stefanowicz, Tomasza Walczaka i Piotra Słomy okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. Na tym
się jednak nie skończyło. - Aby uświetnić tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej postanowiliśmy (na wzór Amerykańskiej
Akademii Filmowej) przyznać i wręczyć nauczycielom Oskary - ogłosili uczniowie.
Pierwsze wyróżnienie nagradzało nauczyciela, któremu uśmiech stale towarzyszy w codziennej pracy. Oskara w kategorii
„Gorący uśmiech” otrzymała nauczycielka języka angielskiego - Marta Błaszczyk.
Oskarem w kategorii „Szwajcarski zegarek”
za punktualność wyróżniono wicedyrektora szkoły Stanisława Grzelaka. W katego-

N

Z

wiedzanie Wrocławia, twierdzy
w Kłodzku, w której w czasie okupacji na zlecenie Adolfa Hitlera produkowane były aparaty m.in. aparaty radiowe
do U-bootów, chodzenie po górach, zwiedzanie Pragi, Częstochowy, to tylko niektóre z atrakcji, jakich doświadczyli uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, którzy w dniach 7-10 października
uczestniczyli w szkolnej wycieczce.
Pierwszy dzień wycieczki przeznaczony był na dojazd do Dusznik Zdroju, gdzie
uczniowie mieli nocleg. Po drodze zatrzymali się jednak we Wrocławiu, gdzie pospacerowali pod starym mieście, a później
w Kłodzku, w którym zwiedzili wspomnianą twierdzę, ze szczytu której podziwiali

panoramę miasta. 8 października spędzili
w górach, przeszli m.in. labirynt Błędnych
Skał w Górach Stołowych.
Następnego dnia podziwiali niepowtarzalny urok i klimat czeskiej Pragi: Stare
Miasto, Złotą Uliczkę, ratusz. Dane im było
też zobaczyć zmianę warty przed Pałacem
Prezydenckim. W czasie wolnym rzucili się
w wir pamiątkowych zakupów. 10 października był dniem powrotu. Po drodze zatrzymali się m.in. w Kopalni Złota w Złotym
Stoku, a następnie w Częstochowie.
Uczniowie cieszą się, iż przez cały pobyt
towarzyszyła im świetna pogoda. - Program
wycieczki był bardzo urozmaicony. To była
niewątpliwie udana impreza - oceniają.
(wcz)

Licealista z łowickiego, pijarskieNagrodę z rąk dyrektora Dariusza Żywickiego (pierwszy z prawej) otrzymał go LO, Kacper Piorun, uczeń II klam.in. zastępca dyrektora Stanisław Grzelak (pierwszy z lewej)
sy matematyczno-fizycznej został,
jako jeden z spośród 72 wybitnych
rii „Złote lusterko” wyróżniono najbardziej brał nauczyciel informatyki - Ireneusz Rosa. uczniów z całej Polski, stypendystą
szykownego i eleganckiego nauczyciela. - Wręczenie kolejnego wyróżnienia poprze- ministra edukacji narodowej. W naOskara odebrała wicedyrektor szkoły - Te- dziły słowa: „A oto chwila prawdy. Oto naj- szym województwie jest trzech tacenniejsza z nagród. Nauczyciel bez wad. kich stypendystów, w powiecie łoresa Durka.
Kolejnego Oskara za „Debiut roku” Najlepszy z najlepszych. Ten jedyny niepo- wickim tylko Kacper. Z całego kraju
otrzymała nauczycielka informatyki - Ka- wtarzalny. Nauczyciel, który jest wzorem napłynęło 118 wniosków.
tarzyna Piasta-Bednarek . Oskarem „Brat- dla wszystkich. Wyróżniamy go najwyższą
nia dusza” młodzież nagrodziła nauczy- nagrodą - Złotym kagankiem” - mówi Maeremonia przyznania stypendium miaciela religii - Tomasza Walczaka. „Surfer riola Milczarek. Tego Oskara odebrał dyrekła miejsce 17 października w minister(eb) stwie edukacji w Warszawie. Stypendyści
roku” to kategoria, w której nagrodę ode- tor szkoły - Dariusz Żywicki.

C

Wizyta w łódzkiej Manufakturze

a wyjątkowe zajęcia udali się w piątek,
17 października do Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi. Przedpołudniem odwiedzili łódzkie zoo, potem od
godz. 12.30 byli w Eksperymentatorium,
a od godz. 14.00 bawili się na Kinderplanecie w Manufakturze.
Szóstoklasistom najbardziej podobały się
doświadczenia. Przekrzykiwali się wzajemnie, by opowiedzieć co zrobiło na nich naj-

Do Pragi i Kotliny Kłodzkiej

Łowiczanin stypendystą
ministra edukacji

Zmienić kolory kameleona
Piłka utrzymywana przez strumień
powietrza, laser przecinający pole
magnetyczne, ruszanie oczami i językiem kameleona oraz zmienianie
kolorów jego skóry - to tylko niektóre doświadczenia, jakie mieli okazję
zobaczyć i przeprowadzić uczniowie
klas VIa i Vb SP4 w Łowiczu.

ZSP w Bolimowie

większe wrażenie. - Mi najbardziej podobała się piłka, która unosiła się w powietrzu,
bez dotykania czegokolwiek - mówi Rafał
Ziarnik z VI a - Pod nią była tuba, z której
płynął strumień powietrza utrzymujący piłkę, jeśli tubą się poruszyło, piłka również się
przesuwała. - A dla mnie najfajniejsze były
postacie najmniejszej kobiety, która miała
50 cm wzrostu i największego mężczyzny,
który miał 2 metry i 26 cm - mówi uczennica tej samej klasy Agata Owczarek.
Dla piątoklasistów najciekawsza okazała
się Kinderplaneta. - Można było wyszaleć się
do woli - tłumaczy Kacper Płacheta z V b
- Strzelaliśmy z armatek gumowymi kulkami, jeździliśmy kolejką. - Wszystko było tam
fajne - dodaje jego koleżanka z klasy Michalina Piasta - Skakaliśmy na dużych trampolinach, mogliśmy szukać się w labiryntach.

Szóstoklasista Sebastian Kaszewski
nie bał się nawet wejść do paszczy
dinozaura.
Na początku listopada kolejne klasy szóste i piąte z łowickiej „Czwórki” odwiedzą
Eksperymentatorium i Kinderplanetę.
Wszyscy uczestnicy październikowej
wycieczki byli zgodni, muszą przyjechać
do łódzkiej Manufaktury jeszcze raz i to
jak najszybciej!
(jr)

ministra edukacji to głównie laureaci różnych międzynarodowych olimpiad - filozoficznych, matematycznych itd. - Byłem
zaskoczony przyznaniem mi stypendium,
gdyż ja otrzymałem je za osiągnięcia sportowe - mówi nasz licealista.
Nie byle jakie jednak są to osiągnięcia.
Kacper pochodzi ze znanej powszechnie
rodziny szachowej. W czerwcu zdobył tytuł drużynowego mistrza Europy juniorów.
Zawody odbywały się w miejscowości Szeged na Węgrzech. Wcześniej, na początku
marca, wywalczył w Gnieźnie tytuł mistrza
Polski juniorów w rozwiązywaniu zadań
szachowych, a na przełomie marca i kwietnia zdobył w Łebie tytuł wicemistrza Polski w szachach.
Kacper jest uczniem drugiej klasy matematyczno - fizycznej liceum pijarskiego - a szachy na pewno nie przeszkadzają
w rozwijaniu talentu matematycznego,
raczej przeciwnie. W szachy zaczął grać
w wieku sześciu lat - zachęciła go do tego
babcia i to ona była pierwszym nauczycielem chłopca. Na swojej szachowej drodze
z największym przejęciem wspomina dziś

Kacper Piorun był jednym z ponad 70
uczniów z całej polski zaproszonych
do ministerstwa edukacji, gdzie przyznano mu ministerialne stypendium.
wydarzenie z 2006 roku. Rozgrywał wtedy partię szachową z człowiekiem, który
za 3 miesiące miał zostać mistrzem świata. - Grałem odważnie i wygrałem - opowiada. - To był przełom. Zrozumiałem, że
nie muszę się bać nawet tak wielkich zawodników, że nawet ci najwięksi są do pokonania. I od tamtego czasu zacząłem grać
jeszcze lepiej.
Zdobycie tej pewności odzwierciedlone
zostało w tym samym 2006 roku w ogólnopolskim rankingu szachowym. Kacper
przeskoczył w nim w ciągu roku o ponad
300 oczek - to ewenement, takie rzeczy
zdarzają się niezwykle rzadko. Dziś plasuje się w rankingu w pierwszej 40, niewiele mu też brakuje, by zdobyć tytuł arcymistrza szachowego.
Stypendyści ministra edukacji narodowej otrzymują jednorazowo stypendium
w wysokości 3.200 zł.
(wcz)
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Młodzi pianiści pokazali co potrafią
Koncert z udziałem 26 młodych
i bardzo młodych pianistów
odbył się w ostatnią sobotę,
25 października w sali
koncertowej Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
przy ulicy Mickiewicza
w Łowiczu.

P

rzed publicznością składającą się głównie z rodziców i najbliższych znajomych występowali uczniowie sekcji
fortepianu z tej szkoły, którzy kształcą swoje
umiejętności pod okiem trójki profesorów:
Barbary Ligęzy, Marleny Myszuk i Michała Grabiasa. Występy najmłodszych pianistów, którzy uczą się dopiero od września,

Remont w filii w Kompinie

T

rwa remont pomieszczeń filii
w Kompinie nieborowskiej Gminnej
Biblioteki Publicznej. Zakres prac
obejmuje przede wszystkim wymianę
starych podłóg. Są już zerwane,
dokonano wylewek. Prace, które
zakończone miały zostać do końca
miesiąca, przeciągną się jednak.
Posadzki muszą doschnąć, a przy
obecnej pogodzie szybko się to nie
stanie. Dopiero po tym będzie można
położyć nową terakotę. Pomieszczenia
zostaną też pomalowane.
(wcz)

Czekając na prace
o łowickich Żydach

D

o 15 listopada można składać
prace literackie i plastyczne na
konkurs „Społeczność żydowska
na Ziemi Łowickiej”. Jest to konkurs
zorganizowany przez Miejską
Bibliotekę w nawiązaniu do mającej
powstać w łowickim muzeum Izby
Pamięci Łowickich Żydów. Głównym
celem konkursu jest poszukiwanie
śladów pobytu, w latach 1796-1945,
społeczności żydowskiej na Ziemi
Łowickiej, a tym samym zainspirowanie
uczestników konkursu, historią, religią
i kulturą żydowską. W konkursie
mogą wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz wszystkie
osoby zainteresowane tematem.
Organizatorzy czekają na krótkie formy
literackie (wspomnienia, wywiady,
reportaże, opowiadania i felietony),
dotyczące społeczności żydowskiej
w naszym mieście, jak również prace
plastyczne i fotografie miejsc, ludzi oraz
pamiątki związane z obecnością Żydów
w Łowiczu i jego okolicy.
(eb)

ograniczały się do zaprezentowania prostych ćwiczeń lub krótkich utworów napisanych specjalnie dla małych dzieci, np.
„Cztery żabki op. 21” Janiny Garścia. Dla
dzieci ważne jednak było, że mogą publicznie - czasami po raz pierwszy - zaprezentować się przed szerszą publicznością, a nie
tylko przed samymi rodzicami czy nauczycielem. - Po to nasi uczniowie ćwiczą, żeby
prezentować się szerokiej publiczności powiedziała nam kierownik szkoły Joanna
Sylwestrzak. Podczas koncertu młodzi pianiści nie uniknęli drobnych „wpadek” i musieli zaczynać utwory od początku. Mogli
jednak liczyć na przychylność publiczności,
wszak dopiero uczą się grać.
Starsi uczniowie, którzy grają na fortepianie od co najmniej dwóch lat, prezentowali

utwory dłuższe i trudniejsze. Można było
usłyszeć w ich wykonaniu między innymi
utwory Ludwiga van Beethovena, Karola Szymanowskiego, Johanna Sebastiana
Bacha, George’a Gershwina, czy Josepha
Haydna. Każdy z utworów zapowiadał
prowadzący koncert Michał Grabias. Informował też publiczność o tym, w jakim
wieku jest pianista i w której klasie pobiera lekcje gry na fortepianie. Koncert trwał
ponad półtorej godziny. Kolejny planowany jest za około miesiąc.
(mak)
„Kołysankę na cztery ręce” zagrały
Martyna Kaźmierska z II klasy szkoły I stopnia oraz Dorota Piorun z klasy VI drugiego stopnia.

Zaprzyjaźnij się z muzyką
- Wolę gitarę od mandoliny, bo
jest głośniejsza - mówi czteroletni
Piotrek Kozmana z Przedszkola nr 3
w Łowiczu. - Ale i tak nie chcę na niej
grać. Spytałam go zdziwiona dlaczego nie chce na niej grać, bo przecież
kiedy ją trzymał w rękach na jego
buzi malował się wielki zachwyt. - Ja
będę grał na trąbce - mówi dumnie
czterolatek. - Tylko, że tata nie chce
mi na razie jej kupić...

P

iotrek, tak jak inne przedszkolaki z Łowicza ma możliwość poznać wiele muzycznych instrumentów, na specjalnych zajęciach prowadzonych raz w miesiącu przez
Łódzkie Towarzystwo Muzyczne z Łodzi
we wszystkich łowickich przedszkolach.
Ostatnie zajęcia w Przedszkolu nr 3 odbyły
się 24 października. To na nich dzieci mogły posłuchać, dotknąć, a nawet spróbować
zagrać kilka dźwięków na mandolinie i gitarze. Z kolei na wrześniowych lekcjach
zapoznały się z trąbką - stąd zamiłowanie
Piotrka do tego instrumentu.
Łódzkie Towarzystwo Muzyczne prowadzi edukacyjne zajęcia muzyczne dla przedszkoli, ale również szkół podstawowych
i gimnazjów od blisko 20 lat. Zatrudnia ono
muzyków z całej Łodzi, m.in. z filharmonii
i teatru muzycznego. Obecnie cena jednych
zajęć to 130 zł. - Pokrywamy to z Rady Rodziców - mówi dyrektor Przedszkola nr 3
w Łowiczu Iwona Kosiorek.
W Łowiczu oprócz przedszkoli, zajęcia
odbywają się także w Szkole Podstawowej nr 3. Muzyczne spotkania różnią się ze
względu na miejsce, w którym są organizowane. W przedszkolu są to krótkie historyjki o różnych instrumentach. Natomiast
w szkole podstawowej jest podawanych

Leszek Sokołowski pokazuje najprostsze chwyty na mandolinie sześciolatce Julii Liberackiej.
więcej informacji, już nie tylko o samych
instrumentach, ale także o kompozytorach.
Z kolei w gimnazjum, oprócz dużej ilości
wiadomości o powstawaniu utworów czy
instrumentach, podawanych jest dużo ciekawostek z życia sławnych muzyków. - Choć
w przedszkolu prowadzi się lekcje najłatwiej, to największą satysfakcję dają zaję-

cia dla gimnazjalistów - mówi absolwentka
wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej
w Łodzi, która obecnie pracuje w Łódzkim
Towarzystwie Muzycznym, Anna Niedziałkowska - Raniewicz. - Dla nich muszę szukać jakiś ciekawostek o kompozytorach czy
instrumentach, których nie znajdą w encyklopedii - mówi. - A dla przedszkolaków

opowiadam tylko takie krótkie opowiastki.
Łódzkie Towarzystwo Muzyczne prowadzi zajęcia na terenie całego województwa
łódzkiego i mazowieckiego. - Nie pamiętam
jednak już kto pierwszy wpadł na pomysł organizacji takich edukacyjnych spotkań - dodaje Niedziałkowska - Raniewicz.
(jr)
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Pielgrzymowali śladami św. Pawła
- Idąc śladami św. Pawła
okrywaliśmy jego osobę,
ale odkrywaliśmy też siebie
- mówi ks. Rafał Babicki,
wikariusz z parafii Chrystusa
Dobrego Pasterza,
o wrażeniach z pielgrzymki
do Grecji, której celem
było odwiedzenie miejsc
związanych z postacią
Apostoła Narodów.

W

pielgrzymce brały udział 42 osoby,
w większości byli to parafianie z kościoła przy ul. Jana Pawła II, ale byli też
wierni z parafii św. Ducha, katedry, z Korabki. Grupą opiekowała się przewodniczka
Aleksandra Dziuba i trzech księży.
Pielgrzymka trwała od 11 do 20 października, organizowała ją firma Hentur z Kutna,
z tego miasta był też autokar i kierowca.
Ks. Babicki mówi, że podróżowanie do
tak odległego miejsca autokarem ma dobre i złe strony. Podróż jest przecież długa i uciążliwa. Z drugiej jednak strony jest
czas na zawiązanie wspólnoty, w której także kierowca jest uczestnikiem pielgrzymki,
bo jest możliwość bliższego kontaktu i poznania uczestników.
Trasa pielgrzymki wiodła przez Serbię
i Macedonię do Grecji, która była miejscem drugiej podróży misyjnej św. Pawła, w latach 50-52. Większość odwiedzanych miejsc to takie, o których z dużą dozą
prawdopodobieństwa można przypuszczać,
że przebywał w nich ten święty. Odwiedzono Saloniki i Filipię, gdzie św. Paweł nauczał. Kolejnym miejscem była Kalambaka,
w której znajdują się słynne Meteory - „wiszące klasztory” wykute w skale, uznane za
jeden ze stu cudów świata. Przed Atenami
był jeden dzień z programem turystycznym,
w którym można było nacieszyć się słońcem
na plaży, a także odbyć rejs statkiem po Kanale Korynckim.
Śladów św. Pawła uczestnicy łowickiej
pielgrzymki szukali w Atenach na Akropolu, gdzie Apostoł Narodów prowadził dyskusje z greckimi mędrcami i na Areopagu
- gdzie nawracał, mówiąc o Jezusie i o zmartwychwstaniu - i w Koryncie.
- W miejscach tych odprawialiśmy msze
św., czytaliśmy i rozważaliśmy listy św. Pawła do Tesaloniczan, Koryntian i Filipian mówi ks. Rafał Babicki. Dodaje, że listy te
są bardzo trudne do zrozumienia, a w kościołach czytane są ich fragmenty, więc niewiele osób nie zna. A trwający obecnie Rok
św. Pawła jest dobrą okazją do tego.
- Warto było jechać, aby te listy odkryć
na nowo, zobaczyć jak duże były odległości

„Meteory” - wiszące klasztory, zbudowane w skale przez mnichów bizantyj- Jedną z atrakcji turystycznych pielgrzymki był rejs statkiem po Kanale Koryncskich, znajdują się liście 100 „cudów świata”.
kim. Jak widać pogoda była piękna.
miedzy pierwszymi wspólnotami Kościoła
i zrozumieć troskę św. Pawła o te wspólnoty. Wtedy też pojawiły się pierwsze problemy
dogmatyczne: czym jest zmartwychwstanie
i powtórne przyjście, ale też czym jest miłość, czym jest grzech.
Poza modlitwą i refleksją nad nauczaniem św. Pawła, wyjazd był okazją do poznania, choć częściowego, kultury, klimatu Grecji i religijności Greków - bo jest to
kraj prawosławny, ale nie brakuje w nim
też protestantów. Bardzo miłym akcentem
pobytu była nauka tańca sirtaki, znanego
z filmu „Grek Zorba”. Zajęcia te nie były
planowane w programie pielgrzymki, ale
podczas pobytu w hotelu w Paralii, w którym grupa nocowała, udało się łowiczanom
poznać znajomego właścicielki hotelu, który taniec ten znał i chętnie zrobił grupie zajęcia. Chętnych nie brakowało.

Tych listów
będę inaczej słychać
Jedna z uczestniczek pielgrzymki Alicja
Kosmowska, jest zachwycona tym, co zobaczyła i przeżyła w Grecji. Swoje refleksje
rozpoczyna od tego, że to jej mąż - choć sam
nie mógł jechać - zapisał ją na pielgrzymkę,
czym zrobił jej wielką niespodziankę. Było
to z okazji 30. rocznicy ślubu. - Byłam bardzo zachwycona trasą i programem, który był bardzo bogaty. Przejechaliśmy setki kilometrów (podczas całej pielgrzymki
pokonano ponad 5.500 km) i muszę przyznać, że było warto. Uzasadniając to nasza rozmówczyni mówi, że szczególnym
przeżyciem było wsłuchiwanie się w listy
św. Pawła w miejscach, gdzie żyli ludzie,
do których były one adresowane. Teraz będzie te listy zupełnie inaczej odczytywała,
bo będzie je „czuła”.

Łowiccy pielgrzymi na ateńskim Akropolu. To jedno z miejsc zapisanych w historii starożytnej Grecji, które związane
jest też ze św. Pawłem.
Inne refleksje z pobytu w Grecji to zachwyt nad przyrodą - morze, góry - i klimatem, który jest jakże miły o tej porze roku.
Temperatura wynosiła około 25-27 stopni,

a śródziemnomorskie powietrze sprawiało, że nie była męcząca. Łowiczanie, którzy podczas takiej aury ubierali się w ubrania z krótkimi rękawami, budzili zdziwienie

Greków, dla których jest już zimno, bo są
przyzwyczajeni do znacznie wyższych temperatur, a o tej porze roku noszą już odzież
jesienną, z długiem rękawem.
(mwk)

Statuetka starosty za osiągnięcia kulturalne
- Stworzenie nagrody dla osób
związanych z działalnością kulturalną chodziło nam po głowie od dłuższego czasu - mówi członek zarządu powiatu łowickiego Wojciech
Miedzianowski. Teraz myśl dojrzała
do realizacji.

R

egulamin przyznawania nagrody starosty powiatu łowickiego - a będzie to
statuetka - sprecyzuje, iż przyznawana
ona będzie zarówno dla twórców, osób propagujących i promujących kulturę na Ziemi
Łowickiej, jak i dla mecenasów wspierających artystów. - W marcu szykujemy dużą
galę z okazji 10-lecia samorządu powia-

towego i wtedy chcielibyśmy wystartować rzy, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalz tą nagrodą - mówi Miedzianowski. - Naj- nych z terenu powiatu łowickiego. Każdy
prawdopodobniej będzie kilzłożyć może dwa projekty. Staka kategorii, tak więc co roku
tuetka będzie miała wysokość
przyznawać będziemy kilka
od dwudziestu pięciu do trzystatuetek, dla twórców i ogóldziestu centymetrów i wagę do
nie pojmowanych animatodwóch kilogramów.
rów kultury.
Organizatorzy pozostawiaJak wyglądać będzie statuetją twórcom wiele swobody,
ka? Powiat ogłosił w paździerważne tylko, aby projekt naniku konkurs na wykonanie jej
wiązywał do szeroko pojętej
projektu. Autor zwycięskiej Wojciech
kultury.
pracy otrzyma nagrodę w wy- Miedzianowski
Prace starostwo przyjmuje
sokości 2 tys zł.
do 15 listopada. Konkurs rozW konkursie wziąć mogą udział zarów- strzygnięty zostanie do 20 listopada.
no artyści dyplomowani, plastycy amato(wcz)

Wysyłkowa sprzedaż płyty „Muzyka ocalona - łowickie”
z Łodzi. - Gdzie ona będzie do dostania?
Czy tylko tu, na miejscu?
„Muzykę ocaloną” będzie można kupić tylko w Łowickim Ośrodku Kultury
lub drogą pocztową. Osoby zainteresowane sprzedażą wysyłkową, mogą kontaktować się z pracownikiem ŁOK Ewą Koie będę w najbliższym czasie w Łowi- chanek-Zbróg pod adresem e-mailowym:
czu, a chciałbym kupić płytę, o której ewa.kochanek-zbrog@lok.art.pl lub telefoczytałem w NŁ - pyta nasz czytelnik nicznie pod numerem 046 837-40-01.

Mimo że album z archiwalnymi
nagraniami łowickich przyśpiewek ludowych z lat 50. „Muzyka
ocalona” ukaże się w ciągu najbliższych dni, już teraz budzi on
duże zainteresowanie.

N

Album będzie miał nakład 500 egzemplarzy. Spora część zostanie rozesłana do
głównych bibliotek, uczelni w dużych miastach oraz kapel ludowych w całej Polsce.
- Do rozesłania albumu do ośrodków naukowych i kulturalnych jesteśmy zobligowani przez ministerstwo kultury - mówi dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej
Malangiewicz, który jest pomysłodawcą
wydania płyty.
(jr)
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Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0721-569-555.
Corsa, 5-drzwiowa, tel. kom. 0606-436-231.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
FIAT Seicento, tel. kom. 0692-829-882.
Kupię auta, tel. kom. 0513-019-003.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię powypadkowe, uszkodzone i
całe, tel. kom. 0601-161-030.
Kupię samochód Opel Corsa 1,4- lub 1,2, 4drzwiowy, tel. kom. 0692-615-309.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
OPELAgila, lub Corse 5- drzwiową zarejestrowaną, tel. kom. 0694-216-417.
OPEL Astra I sedan, tel. kom. 0695-502-628.
OPEL Astre, lub Vectre zarejestrowaną, tel.
kom. 0665-977-562.
Punto II, 5-drzwiowe, tel. kom. 0798-510737.
RENAULT Clio, 5-drzwiowe, tel. kom.
0694-216-417.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
NIEBORÓW, tel. kom. 0605-695882.
VW Polo, 5-drzwiowy, tel. kom. 0501-203950.

ALFA ROMEO 146 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0602-187-540.
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD XI 198 rok, pełna
opcja, bez skóry, tel. kom. 0508-328-404.
ALFA ROMEO 166 2.4 ITD 1999 rok, zadbany, tel. kom. 0698-682-454.
Astra I 1.4 + gaz 2001 rok, 11500 zł, 5-drzwiowa, salonowa, tel. kom. 0694-216-417.
Astra II 1998 rok, 8000 zł, biały, combi,
sprowadzony, tel. kom. 0663-647-066.
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Astra II 2.0 DTI 2001 rok, wyposażona, tel.
kom. 0503-353-253.
Astra 1.4 1997 rok, 6900 zł, bordo metalik,
5-drzwiowa, tel. kom. 0603-588-228.
AUDI 80 B3, benzyna + gaz, 1992 rok, tel.
kom. 0660-198-882.
AUDI 80 B3, uszkodzony, tel. kom. 0604130-256.
AUDI 80 B4 1992 rok, tel. kom. 0696-698085.
AUDI A 6 2,5 TDI 1995 r, tel. kom. 0600879-563.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom. 0604961-560.
AUDI A4 1.9 TDI 110 KM 1997 rok, tel. kom.
0506-713-289.
AUDI A4 TDI 150 KM 1999 rok, 22900 zł,
full opcja, I właściciel, serwisowany, zarejestrowany, tel. kom. 0668-445-178.
AUDI A4 1995 rok, szara perła, ABS, immobilizer, centralny zamek, CC 700, 1997 rok,
chabrowy, stan techniczny dobry, tel. kom.
0669-046-643.
AUDI A6 1999 rok, zielony, 18.900 zł, tel.
kom. 0501-213-067.
Audi A6 2004 r. automat, 65 tys. km, tel. kom.
0695-538-958.
AUDI B4 1.9 TD 1994 rok, stan super, alufelgi
16 4x100, tel. kom. 0660-464-885.
BMW 316 E36 1994 rok, wyposażony, tel.
kom. 0792-044-525.
BMW 31819 1999 rok, 152.000 km, ciemnoczerwony metalik, wspomaganie, elektryczne
szyby, 4 poduszki, ABS, ASC, podgrzewane
fotele, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0604260-859.
BMW 320i, 1997 rok, 190.000 km, ciemnozielony, wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne x 2, klimatronic, ASC, radio MP3,
elektryczne szyby + opony zimowe + bagażnik
dachowy, tel. kom. 0604-608-528.
BMW 330 diesel M-pakiet 2003 rok, 40800
zł, 120000 km, salon, I właściciel, książka
serwisowa, tel. kom. 0600-952-957.
BMW 520 1991 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0792-951-662.
BMW 525 TDS diesel 145 KM, szary metalik,
stan bdb, tel. kom. 0604-973-039.
BMW Compakt, tel. kom. 0728-492-384.
Bus T-4 1.9 D XII.1993 rok, tel. kom. 0503752-610.
CC 1993 rok, bordo metalik, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0516-323-980.
CC 700 1997 r., tel. kom. 0601-171-201,
0697-952-097.

Ciągnik siodłowy MAN, 1997 rok oraz naczepa sztywna na poduszkach, 1989 rok, tel. kom.
0607-090-247.
Cinquecento 700 1997 rok, tel. kom. 0697343-849.
Cinquecento 1995 rok tel. (046) 838-60-95.
Cinquecento 700 1997 r., stan bdb,
tel. (046) 874-74-48.
Cinquecento 900 1996 rok, + gaz, tel. kom.
0609-101-942.
Cinquecento 700 1996 rok, 2200 zł, niebieski,
tel. kom. 0605-938-858.
CITROEN Berlingo Multispace gaz 2003
rok, pełna opcja bez skóry, tel. kom. 0501542-515.
CITROEN Berlingo 2000 rok, pilnie sprzedam,
tel. kom. 0601-571-103.
CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2001 rok, 13900
zł, granat, 5-osobowy, zarejestrowany, tel. kom.
0606-395-256.
CITROEN Berlingo 1.9 D, 90000 km, srebrny,
2 alufelgi, klimatyzacja, 2 drzwi suwane, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0663-592-437.
CITROEN Saxo 1.6 VTS 2000 rok, 11700
zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
Corsa 1.2 16V 1999 rok, 9900 zł, 5-drzwiowa,
serwisowana, tel. kom. 0603-588-228.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.
DAEWOO Lanos 1.5 benzyna gaz 1999, centralny zamek, wspomaganie, el. szyby, alarm,
stan bdb, tel. kom. 0793-577-918.
DAEWOO Lanos 1.5 8V XII 1998 rok,
4700 zł do negocjacji, tel. kom. 0692416-292.
DAEWOO Lanos 1.4 1999 rok, 5800 zł,
benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, szyberdach, 2 poduszki,
tel. (46)830-39-22.
DAEWOO Lanos 1.5 16V 1999 rok, 7800
zł, bordo, gaz, wyposażony, tel. kom. 0606899-489.
DAEWOO Matiz Joy 2000 rok, 68.000 km, I
właściciel, tel. kom. 0605-286-268.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6000 zł, zielony, II
właściciel, tel. kom. 0500-150-224.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6800 zł, 70.000
km, rudy metalik, I właściciel, tel. kom.
0606-899-489.
DAEWOO Nexia 1.5, benzyna + gaz, 1996
rok, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.

DAEWOO Nubira 1,6 16V benzyna gaz 2000
rok 116000 km bezwypadkowy, I właściciel,
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. szyby, 2
poduszki, 11.400 zł, tel. kom. 0604-136-566.
DAEWOO Nubira sedan 1.6 16V 1999 rok,
zielony metalik, stan bdb, tel. kom. 0500026-841.
DAEWOO Tico 1997, tel. kom. 0793-390074.
DAEWOO Tico 1997 rok, 2000 zł, tel. kom.
0696-953-806.
DAIHATSU Charade, 1992 r., na części lub w
całości, tel. kom. 0508-301-066.
FIAT 126 ELX 1997 rok, stan bdb, 1100 zł +
koła zimowe, tel. (046) 831-60-77, tel. kom.
0667-506-060.
FIAT 126p 1996 rok, tel. kom. 0691-138084.
FIAT 126p 1999 rok, 60000 km, w oryginale,
granatowy, bezwypadkowy, tel. kom. 0665929-849.
FIAT 126p, tel. (046) 874-73-91, tel. kom.
0607-364-68.
FIAT 126p 2000 rok, + radio, elektryczne
szyby, tel. kom. 0787-140-860 po 16.00.
FIAT 126p 1994 rok, 500 zł, tel. kom. 0723500-152.
FIAT 126p 2000 rok, I właściciel, tel. (046) 83804-89.
FIAT 126p 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0692-778-350.
FIAT Brava 1.4 1996 rok, I właściciel, garażowany, tel. kom. 0600-148-643.
FIAT Brava 1.6 1996 rok, tel. kom. 0788017-103.
FIAT Brava 2001 rok, cena do negocjacji,
I właściciel, garażowany, bezwypadkowy,
80000 km, spod kobiecej stopy, wszystko prócz
skóry, tel. kom. 0660-418-080, Głowno.
FIAT Brava 1997 rok, elektryka, Fiat Punto
1.1, 1997 rok, VW 1.4, 5-drzwiowy, tel. kom.
0698-816-615.
FIAT Brava 1.9 JTD 2000 rok, klimatronic,
alufelgi, elektryka, tel. kom. 0506-713-289.
FIAT CC gaz 1996 rok, tel. kom. 0508107-655.
FIAT CC 1997 rok, czerwony, stan dobry, tel.
kom. 0889-194-504.
FIAT Escort combi 1.6 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0504-275-057.
FIAT Escort 1.3 1997 rok, I właściciel, tel. kom.
0607-641-741.
FIAT Palio 1.2 XII.1999 rok, srebrny, tel. kom.
0604-391-711.

FIAT Palio Weekend 1999 rok, zielony, 6200
zł, tel. kom. 0501-213-067.
FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, tel. (046) 838-51-25, tel. kom.
0661-675-470, 0693-036-518.
FIAT Punto 1.1 gaz 1998 rok, tel. kom. 0516755-800.
FIAT Punto 1.2 2001 rok tel. (046) 862-58-03,
tel. kom. 0691-114-101.
FIAT Punto 1.2 1997, 5-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Punto 1,2 8V benzyna gaz 2004 rok, czerwony, 3-drzwiowy, I właściciel, serwisowany,
2 poduszki, el. szyby, bezwypadkowy, 13,500
zł, tel. kom. 0604-797-607.
FIAT Punto 1994 rok, bordo metalik, 3-drzwiowy, szyberdach, skrzynia 6-biegowa, tel. kom.
0667-113-929.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, czarny, 5-drzwiowy,
2 poduszki, zadbany, stan dobry, tel. kom.
0791-408-165.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, 127.000 km, grafit
metalik, cena do negocjacji, tel. kom. 0669034-191.
FIAT Scudo EL 1.9 D 1998 rok, tanio, tel. kom.
0604-310-440, 0515-193-040.
FIAT Scudo 1.9 D 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0698-411-715.
FIAT Seicento 1.1 2005 rok, tel. kom. 0511899-595.
FIAT Seicento 900 benzyna gaz 1998/99 rok,
tel. kom. 0600-188-768.
FIAT Punto 1995 rok, Citroen Saxo, 2001 rok,
Toyota Yaris, 2001 rok, Ford Focus, 2003 rok,
Fiat Stilo, 2004 rok, Renault Clio, 1991 rok, tel.
kom. 0508-248-212.
FIAT Seicento 900 gaz 2000, stan bdb, złoty
metalik, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Seicento 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
FIAT Seicento 900 gaz 1998/1999 rok, srebrny,
zadbany, tel. kom. 0505-959-200.
FIAT Seicento VAN 1.1 1999 rok, 146 tys. km,
biały, centralny zamek, radio CD, tel. kom.
0602-293-484.
FIAT Seicento 1.1 benzyna+gaz 1999 rok, granatowy, I właściciel,, tel. kom. 0663-329-483.
FIAT Seicento 900 1999 rok, niebieski, stan
dobry, tel. kom. 0500-026-841.
FIAT Seicento 1.1 2001 rok, czerwony,
wersja sportowa, wyposażony, tel. kom.
0609-729-321.
FIAT Siena 1.4 benzyna gaz 1998, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Siena 1,6 16V 1998 rok, ładny, zadbany,
I właściciel, el. szyby, wspomaganie, centralny
zamek, tel. kom. 0781-941-291.
Fiat Siena, 2000 rok, 1.2 + gaz, 8500 zł, elektryczne szyby, tel. kom. 0512-476-760.
FIAT Siena 1.2 1999 rok, 6600 zł, bordo, I właściciel, zadbany, tel. kom. 0606-935-256.
FIAT Siena 1.4 1997 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0508-168-008.
FIAT Uno 1.0 1997 rok tel. (046) 837-90-80
po 17.00-tej.
FIAT Uno 1.0 1997r, tel. kom. 0513-381-125
po godz.17.
FIAT Uno instalacja gazowa 1999 rok, tel. kom.
0886-218-982.
Fiat Uno 0.9 2000 r. 5-drzwiowy, I właściciel,
tel. kom. 0694-621-046.
FIAT Uno, 1,0 1994 r., stan dobry, 5-drzwiowy,
1.700 zł, przegląd IX.2009 r., tel. kom. 0502607-846 po 16.00.

FIAT Uno 1.0 1997 rok, 4500 zł, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, garażowany, tel. kom. 0663888-722.
FIAT Uno 1.0 gaz 1999 rok, czerwony,
5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, zadbany, tel.
kom. 0667-677-880.
FORD Escort 1.8 TD, tel. kom. 0601-153-564,
0605-424-396.
FORD Escort 1,6 16V gaz 1999 rok, combi,
stan bdb, 6800zł, tel. kom. 0606-975-932.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, tel. kom.
0663-561-245.
FORD Escort 1.6 16 V benzyna+gaz 1998
rok, zielony metalik, II właściciel, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0692-639-555.
FORD Escotr combi 1.6 16V 1998 rok, bogate wyposażenie, stan bdb, 7300 zł, tel. kom.
0793-043-543.
FORD Fiesta 1989 rok, tel. kom. 0607147-913.
FORD Fiesta 1.3 1997 rok, tel. kom. 0513-381125 po godz. 17.
FORD Fiesta 1,3 1997 rok, 5-drzwiowy, srebrny, wspomaganie, el. szyby, alufelgi, centralny
zamek, poduszki, zarejestrowany, 6900zł, tel.
kom. 0604-610-577.
FORD Fiesta 1.2 1997/1998 rok, 5-drzwiowy,
stan dobry, tel. kom. 0608-409-744.
FORD Fiesta 1997 rok, czerwony, 5-drzwiowy,stan bardzo dobry, tanio, tel. kom. 0663329-483.
FORD Focus 1,8 TDDI combi 2000 rok, 90
KM, 154000 km, bezwypadkowy, srebrny
metalik, klimatyzacja, ABS, tel. (046) 863-5459, tel. kom. 0693-597-973.
FORD Focus sedan 1.6 16V 2000 rok, bogate
wyposażenie, jasne środki, salonowy, tel. kom.
0608-409-744.
FORD Escort 1.8 diesel 1992 rok, zadbany, tel.
kom. 0603-588-228.
FORD Focus 1.6 2000 rok, 14500zł, II
właściciel, salon Polska, książka serwisowa,
wspomaganie kierownicy, el. szyby, elektrycznie podgrzewana przednia szyba, tel. kom.
0602-439-819.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1995 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0509-192-421.
FORD Mondeo combi 1,8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik, tanio, tel. (046) 838-89-08,
tel. kom. 0692-298-575.
FORD Mondeo 2.0 gaz 1997 rok, automat,
poobijany, tel. kom. 0793-698-333.
FORD Mondeo 1.8 TDI 1998 rok, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0604-391-711.
FORD Puma 1.7 16V 2000 rok, czarny metalik,
coupe, klima, 2x Airbag, el. szyby, alufelgi, tel.
kom. 0515-233-300.
FORD Transit 1993 rok, 9-osobowy, tel. kom.
0664-740-997.
Golf II 1.3 1990 rok, 171000 km, stan dobry,
tel. kom. 0511-081-300.
Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom. 0693-538189.
Golf III 1.6 benzyna 1995 rok, krajowy, 5
drzwi, ABS, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, alarm, radiootwarzacz CD, tel. kom.
0602-585-808.
Golf IV combi 1.9 1999 rok, tel. kom. 0603879-670.
Golf 1.9 TDJ 130 KM 2001/02 rok, combi, czarna perła, oszczędny, pełne wyposażenie, zarejestrowany, osoba prywatna, tel. (046) 838-28-98.
HONDA Civic 1,6 ILS 1996 r, liftback, tel.
kom. 0605-620-460.
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HONDA Civic 1,4 1997 rok, zielony metalik,
tel. kom. 0660-813-710.
HONDA Civic 1.5 1993 rok, gaz, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0600-979-087.
HYUNDAI H100 2.5 D 1995 rok, 6200 zł,
blaszak, tel. kom. 0882-410-531.
HYUNDAI Pony 1.5 GLS 1992 rok, instalacja
gazowa, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, radio, wspomaganie, lakier metalik,
komplet opon zimowych, hak, tel. (046) 83746-11, tel. kom. 0666-980-688.
KIA Carens 1.6 2005/2006 rok, gwarancja do
lutego 2009, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.
Laguna combi nowy gaz 1996 rok, tel. kom.
0518-967-112.
Lanos 1999 rok, gaz, tel. kom. 0662-173-679.
LUBLIN III 2.5 l, blaszak, 2000 rok, stan bdb,
tel. (046) 837-84-92, tel. kom. 0602-282-415.
LUBLIN 1997 rok, 6-osobowy, tel. kom.
0661-769-718.
Matiz Joy 1999 rok, 78.000 km, II właściciel,
garażowany, bardzo dobry, tel. kom. 0607-728653, 0781-952-139.
Matiz Life 2000 rok, złoty metalik, gaz, tel.
kom. 0605-233-823.
MAZDA 323 S 1992 rok, 5300 zł, elektryczny
szyberdach, szyby, lustra, centralny zamek,
ABS, alufelgi, tel. kom. 0667-286-782.
MAZDA 323F 1.8 1995 rok, tel. kom. 0693538-189.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.
MAZDA 323F diesel 2000 rok, 150.000 km,
tel. kom. 0696-425-214.
MAZDA 626 + gaz 1995 rok tel. (046) 83963-24, tel. kom. 0600-763-979.
MAZDA 626 2.0 DITD 1999 rok, 178000
km, srebrny metalik, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, tel. kom. 0604-637-908.
MERCEDES 124 300D 1991 rok, tel. kom.
0696-441-703.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
MERCEDES 208 dostawczy, pilnie
tel. (042) 719-42-08, tel. kom. 0606-822-286.
MERCEDES S320 2001 rok, VW Passat 2001
rok, OPEL Frontiera 2003 rok, tel. kom. 0510158-924, 0509-500-995.
MERCEDES Smart 600 cm3, 2001r, możliwość prawa jazdy kat B1 od 16 lat, klima, ABS,
komplet opon zimowych, stan idealny, przebieg
41 tys., cena 15 tys. do uzgodnienia, tel. kom.
0604-381-863 0601-226-819.
MERCEDES Smart 600 cm3, rok produkcji
2001r, możliwość prawa jazdy kategorii B1
od 16 lat, klima, ABS, komplet opon zimowych, stan idealny, przebieg 41 tys., cena 15
tys. do uzgodnienia, tel. kom. 0604-381-863
0601-226-819.
MERCEDES Sprinter 312 2.9 1995 rok,
podwyższony, przedłużony, tel. kom. 0888895-150.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
MITSUBISHI Carisma 1,8 benzyna 1997 rok,
10500 zł, bogate wyposażenie, po opłatach,
stan bdb, tel. kom. 0513-876-844.
MITSUBISHI Lancer 1.5 12V sedan 1988 rok,
centralny zamek, alarm, alufelgi, stan bdb, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0880-908-402.
Nissan Almera 1996 r. 2 l diesel, klimatyzacja,
dwie poduszki powietrzne, szyberdach elektryczny, centralny zamek, 9.500 zł, tel. kom.
0504-985-644.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, 19900 zł, tel.
kom. 0882-410-531.

NISSAN Micra 1,3 1993 rok, zielony metalik,
5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centralny
zamek, el. szyby, zarejestrowany, 6000 zł, tel.
kom. 0604-610-577.
NISSAN Primera 1.6 16V benzyna gaz 1992
rok, pełna elektryka, szyberdach, tel. kom.
0604-257-648.
NISSAN Primera 2.0 + gaz 1992 rok, pełna
elektryka, tel. kom. 0601-244-650.
NISSAN Primera combi 2.0 TD 1999 rok, tel.
kom. 0502-615-426.
NISSAN Primera combi 2.0 TD 1998 rok,
11500 zł, biały, pełne wyposażenie, tel. kom.
0793-777-280.
OPEL Astra 1.4 1996, stan bdb, tel. kom.
0501-818-524.
OPELAstra 1.4 gaz 1998 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0600-938-371.
OPEL Astra 1.2 1993 rok, szary metalik, tel.
kom. 0509-556-142.
OPEL Astra 2002 rok, sedan, klima, 17400 zł,
tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Astra Classic 1.4 gaz 1999 rok, zielony
metalik, salonowy, ładnie utrzymany, 8500zł,
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra combi 1.6 benzyna gaz 1995,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0793-577-918.
OPEL Astra GTC NAVI 1,9 CDTI 2005 rok
150 KM, full wyposażenie, bezwypadkowy,
100% oryginał, gotowy do rejestracji, 44500 zł,
tel. kom. 0606-975-932 0694-105-879.
OPEL Astra II 1.4 1999/2000 rok, ciemnozielony metalik, salonowy, wspomaganie,
centralny zamek, ABS, radio, sedan, bardzo
ładny, udokumentowany przebieg, 15500zł,
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II 1999 rok, diesel, combi, 13400
zł, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Astra II combi 1.6 gaz sekwencja
2001/02, el. szyby, lusterka, ABS, srebrny
metalik, klimatyzacja, 2x airbag, wspomaganie,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0792-230-044.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2002 rok, combi, tel.
kom. 0509-061-507.
OPEL Astra II 1.4 16V 1999 rok, bordo
metalik, sedan, II właściciel, wspomaganie
kierownicy, 2x AIRBAG, stan bardzo dobry,
tel. kom. 0663-329-483.
OPELAstra combi 1.4 wtrysk 90 KM, 158 tys.
przebiegu, sprowadzony 7 lat temu z Niemiec,
w Polsce - serwisowany, opony zimowe z
felgami, hak holowniczy, tel. (046) 837-28-46,
tel. kom. 0669-960-721.
OPEL Astra 1.4 8V benzyna,gaz 1999 rok,
złoty metalik, wspomaganie, 2x AIRBAG, serwisowany w ASO, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Astra 1.6 16V 1996 rok, 6700 zł, tel.
kom. 0665-744-847.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, grafit, elektryczne
szyby, szyberdach, tel. kom. 0661-675-470,
0693-036-518.
OPEL Astra 1.6 +gaz 1997 rok, biały, klimatyzacja, tel. kom. 0602-432-368.
OPELAstra 1992 rok, grafit metalik, przystępna cena, tel. kom. 0605-205-813.
OPEL Corsa 1995 r, czerwony, tel. kom.
0661-371-243.
OPEL Corsa 1,5 D, tel. kom. 0692-659-373.
OPEL Corsa 2001 rok, salonowy, 3-drzwiowy,
10,400 zł, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Corsa 1.0 1998 rok, 7500 zł, po opłatach,
tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, 8500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.

OPEL Corsa 1.4 gaz 1998 rok, stan dbd, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-132-809.
OPEL Frontera 2.8 TDI 1995 rok, 9300 zł,
3-drzwiowy, tel. kom. 0513-072-333.
OPEL Kadett 1,6, tel. kom. 0502-084-092.
OPEL Kadett 1.6, 1986 rok, disel, tel. kom.
0604-251-385.
OPEL Kadett combi 1.4 benzyna 1994 rok, tel.
kom. 0692-307-670.
OPEL Omega 2,0 l +gaz 1991 r, tel. kom.
0662-332-287.
OPEL Omega 2,5 V6 gaz sekwencja 1994 rok,
czarny, tel. kom. 0693-025-952.
OPEL Omega combi 2.0 Diesel 1998 rok,
230.000 km, hak, tel. kom. 0603-417-180.
OPEL Omega 2.0 combi gaz 1990 rok, 3500
zł, I właściciel, w kraju 4 lata, tel. kom. 0602531-659.
OPEL Tigra 1.4 1997 rok, użytkowany przez
kobietę, ABS, klimatyzacja, tel. kom. 0501328-401.
OPEL Vectra 1.8 gaz 1992 rok, tel. kom.
0788-017-103.
OPEL Vectra 1.6 1995, stan bdb, bogate wyposażenie, tel. kom. 0503-779-159.
OPEL Vectra 1992 rok, tel. kom. 0604-850750.
OPEL Vectra A 1,8 benzyna + gaz 1991 rok,
2400 zł, tel. kom. 0512-199-706.
OPEL Vectra A 1.6 1994 rok, 3800 zł, 170.000
km, granatowy, benzyna, gaz, tel. kom. 0608352-472.
OPEL Vectra B 1.8 16V 1998 rok, ABS,
wspomaganie, elektryka, centralny zamek, tel.
kom. 0602-288-075.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1996 rok, 207.000
km, zielony metalik, benzyna, tel. kom.
0609-788-397.
OPEL Vectra C 2005 rok, full opcja, skóra,
42000 zł, tel. kom. 0500-651-244.
OPEL Vectra combi D 1997 rok, pełna opcja,
pilnie, tel. kom. 0792-365-173.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 1998 rok, klimatyzacja, aluminiowe felgi, sprężarka 2- cylindrowa, zbiornik 50l, tel. kom. 0698-645-426.
OPEL Vectra GT 2.0 1991 r, czerwony, tel.
kom. 0510-051-314.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999/2000 rok, 12500 zł
tel. (046) 861-22-97, tel. kom. 0665-407-122.
OPEL Vectra 1991 rok, 2.0 GT + gaz, czarny,
tanio, tel. kom. 0667-378-861.
OPEL Vectra 1.6 1997 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
OPEL Vectra 1.8 16V, model 1997 rok, I
rejestracja 1998 rok, stan idealny, tel. kom.
0604-100-375.
OPEL Vectra 1999 rok, anglik, w całości lub
na części, posiadam 2 szt. z tego roku, tel. kom.
0605-383-820.
OPEL Vectra 1,6 1996 r, roczny gaz, tel. kom.
0609-488-293.
OPEL Vectra 2.2 DTI 2000 rok, wersja Edition,
tel. kom. 0513-102-209.
OPEL Zafira 1.8 benzyna 2000 rok, bogate
wyposażenie, pilnie, tel. kom. 0793-017-923.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
Palio Weekend 2000 rok, tel. kom. 0662173-679.
Passat combi benzyna gaz, cena do uzgodnienia, biały tel. (042) 719-42-08, tel. kom.
0606-822-286.
Passat combi 1.8 1996 rok, benzyna, gaz, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0667-461-201.

PEUGEOT 106 1,0 benzyna 1998 rok, hatchback, 3 drzwi, Kontakt: Szymon, tel. kom.
0602-768-101.
PEUGEOT 205 1.9 diesel, tel. kom. 0695687-122.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 0607-917-130.
PEUGEOT 206 SW 2004 rok, tel. kom.
0512-278-726.
PEUGEOT 206 1.1 2002 rok, 13000 zł, srebrny
metalik, tel. kom. 0604-821-052.
PEUGEOT 206 1999 rok, 13200 zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom. 0604593-167.
PEUGEOT 306 1995 rok, 5500 zł, czerwony,
gaz, hak, tel. kom. 0501-220-691.
PEUGEOT 406 combi 1,9 TD, 147 tys km,
klimatyzacja, czujniki parkowania, elektryczne
szyby, tel. kom. 0604-593-185.
PEUGEOT 806 2.0 benzyna 1995 rok, 7-osobowy, sprzedam tel. (042) 719-89-15.
POLONEZ Caro 1.5 gaz, I właściciel, hak, stan
bdb, tel. kom. 0667-655-963.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1997 rok, tel. kom.
0888-186-400.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2003 rok, srebrny,
ABS, poduszki powietrzne, tel. kom. 0505334-013.
PEUGEOT Partner 1.1 1996 rok, benzyna, gaz,
stan bdb, tel. kom. 0698-411-715.
POLONEZ 1600 gaz 1992 rok, hak, stan dobry,
tel. kom. 0661-915-008.
POLONEZ Atu Plus 1998 rok, z gazem, tel.
kom. 0604-428-615.
POLONEZ Cargo 1.6, 1996 r., tel. (042) 71931-96, tel. kom. 0000-000-000.
POLONEZ Caro gaz 1996 rok, niebieski
metalik, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0516-323-980.
POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz 1998 rok, srebrny metalik, stan bdb, wspomaganie, odcięcie
zapłonu, tel. kom. 0692-446-421.
POLONEZ Caro benzyna + gaz 1996 r, 1500
zł, tel. kom. 0784-019-040.
POLONEZ GSI gaz 1998 r, tel. kom. 0505949-957.
POLONEZ Truck diesel 1996r, 83 tys. km
tel. (046) 837-37-97.
POLONEZ, 1990 rok z gazem, stan dobry,
tel. (046) 838-43-32.
POLONEZ 1987 rok, 35000 km, na chodzie,
tel. (046) 837-28-07.
Punto 55 1998 rok, zielony, z gazem, tel. kom.
0693-822-383.
Punto II 1.9 diesel 2000/2001 rok, cena do
uzgodnienia 0605-919-629, tel. kom. 0693975-404.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-391-711.
RENAULT Scenic poj. 2000 benzyna+gaz
1998 rok, 165.000 km, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby i lusterka, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0604-953-996.
RENAULT Thalia 1.4 2003 rok, błękitny metalik, stan bdb, tel. kom. 0500-026-841.
RENAULT Clio 1,2 16V gaz sekwencja 2003
rok, 5-drzwiowy, salonowy, bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, 16500zł, tel. kom.
0606-975-932.
RENAULT Clio I 1.1 1997 rok, granat,
3-drzwiowy, tel. kom. 0887-560-753.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6500 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

RENAULT Espace 1995 rok, stan bdb, benzyna, gaz, klimatyzacja, alufelgi, elektryka,
poduszka powietrzna, centralny zamek, tel.
kom. 0698-411-715.
RENAULT Kangoo 1.9 diesel 1999 rok, 11900
zł, 5-osobowy, klimatyzacja, zarejestrowany,
tel. kom. 0668-445-178.
RENAULT Laguna II kombi 1.9 Diesel 2001
rok, tel. kom. 0601-303-395.
RENAULT Laguna 1.8, 8000 zł, tel. kom.
0660-780-742.
RENAULT Laguna 1995 rok, benzyna +
gaz, tel. kom. 0664-943-880.
RENAULT Megane 1.6 benzyna 2003 rok, tel.
kom. 0693-871-171.
Renault Megane 1,4 1997 r. plus gaz, kupiony
w salonie, garażowany, zieleń tundry, stan bdb,
tel. (042) 719-55-58.
RENAULT Megane 1,6 1996 rok wiśniowy
metalik, klimatyzacja, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0888-654-439.
RENAULT Megane 1.6 RT benzyna, 7 tys.,
zielony metalik, bogate wyposażenie, tel. kom.
0601-166-879.
RENAULT Megane Classic 1.6 benzyna
gaz 1998/99, bogate wyposażenie, tel. kom.
0600-970-598.
RENAULT Megane Classic 1.6 16V 2001
rok, 13900 zł, I właściciel, tel. kom. 0606395-256.
RENAULT Megane Classic 1.4 gaz 1997
rok, salon, bezwypadkowy, tel. kom. 0604912-351.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002 rok, 13900
zł, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, granatowy, stan bdb, tel. kom. 0784-816-212.
RENAULT Megane 1.4 1998 rok, 5-drzwiowy,
poduszka x 2, AC, elektryczne szyby, lusterka,
ABS, centralny zamek, pilot, 7600 zł, tel. kom.
0603-063-227.
RENAULT Megane 1.4 8V 1996, tanio, wspomaganie, elektryka, bordowy, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0606-242-154.
RENAULT Scenic 1.9 TD 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.
RENAULT Scenic 1,6 1997 rok, granatowy
metalik, stan idealny, czysty, zadbany, 10700
zł, tel. kom. 0606-975-932.
RENAULT Scenic 1.9 DCI 2002/2003
rok, 22500 zł, tel. kom. 0502-259-435.
RENAULT Scenic 2.0 1998 rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0608-409-744.
ROVER 1.4 tel. (046) 837-92-90.
Samochód do przewozu zwierząt STAR
1142 1995 rok, MERCEDES 312 2000
rok, RENAULT Master 1999 rok, tel. kom.
0510-158-924.
SEAT Cordoba combi 1.6 + gaz 1998 rok, tel.
kom. 0504-724-515.
SEAT Cordoba Vario 1.9 SDI 2000 rok, srebrny
metalik, pełne wyposażenie, bez skóry, zadbany, tel. kom. 0696-915-016.
SEAT Cordoba 2001 rok, salonowy, opony
zimowe gratis, tel. kom. 0792-330-111.
SEAT Ibiza 1993 rok, tel. kom. 0609-541312.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, 14500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
SEAT Ibiza 1.4 1997 tok, czerwony, 2xAIRBAG, centralny zamek, alarm, II właściciel,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0692-639-555.
SEAT Toledo 2.0 16V gaz 1998 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0509-495-738.
Seicento 2000 rok, tel. kom. 0692-992-123.

Seicento 2001 rok, tel. kom. 0609-842-765.
Seicento 900 1998 rok, 5700 zł, zadbany, tel.
kom. 0668-445-178.
Seicento Van, biały, gaz, tel. kom. 0662922-870.
Seicento 900 1999 rok, + opony zimowe, tel.
kom. 0785-076-530.
Seicento 1999 rok, gaz, benzyna, tel. kom.
0663-703-646.
SKODA Fabia 1.4 + gaz 2002/2003 rok, wspomaganie, centralny zamek, alarm + komplet
opon zimowych, tel. kom. 0691-600-890.
SKODA Favorit 1991 rok, I właściciel, stan
bdb, 90000 km tel. (042) 719-44-07, tel. kom.
0698-903-078.
SKODA Felicia 1.3 benzyna 1999 rok, stan
bdb, koła zimowe tel. (046) 874-76-78 po
16.00.
SKODA Felicia Pickup 1.9D 2000 rok, tel.
kom. 0609-151-231.
SKODA Octavia II 2.0 TDI 190 kM 2006
rok, salonowa, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0606-735-365.
SKODA Octavia 1.9 TDI 110 KM 2003, tel.
kom. 0509-513-831.
SKODA Octavia 1.9 TDI 2004 rok,
130 KM, salon Polska, tel. kom. 0664063-688.
STAR 200, wywrotka + HDS, 8800 zł do
negocjacji, tel. kom. 0600-428-550.
SUBARU Forester 2.0 gaz 1997 rok, tel. kom.
0788-293-343.
SUZUKI Maruti 800 1992 rok tel. (046) 83747-13.
SUZUKI Vitara 1.6 KAT 1991 rok, 8700
zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
Sprzedam 5-letniego HYUNDAIA Getza, tel.
kom. 0693-776-474.
Tico 1998 rok, 102 tys. km, fioletowy
tel. (046) 838-26-26 po 18.00.
Tico 1998 rok, bezwypadkowy, zielony metalik, tel. kom. 0787-233-812.
Tico 1998 rok, tel. kom. 0505-651-180.
Tico 1997 rok, tel. kom. 0500-742-025.
Tico 1999 rok, stan dobry, tel. kom. 0507957-679.
TOYOTA Avensis combi XI 2003 rok, czarny,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0510-144-835.
TOYOTA Carisma E 1.6 1996, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0501-818-524.
TOYOTA Yaris 1.0 benzyna 2002 rok, 110
tys. km, srebrny metalik, salon, serwis, pełna
dokumentacja, tel. kom. 0503-137-918.
TOYOTACorolla benzyna 1998 rok, 5-drzwiowy, VW Golf diesel 1997 rok, DAEWOO Nexia gaz 1997 rok, tel. kom. 0501-291-812.
TOYOTA 1.3 1992 rok, srebrny metalik,
5-drzwiowa, stan dobry, cena przystępna,
tel. (046) 837-96-77.
Uno 1.0 1997 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0505-011-516.
Vectra 1.8 benzyna gaz 1993 rok, pełna opcja
tel. (024) 285-86-32, tel. kom. 0603-395-351.
Vectra C 2.2 diesel 2002 rok, bezwypadkowy,
idealny, tel. kom. 0605-214-925.
Vectra combi diesel 1997 rok, tel. kom. 0607055-738.
VOLVO S60 2,4T 2001rok, salon Polska,
srebrny metalik, bogate wyposażenie, 27500
zł, tel. kom. 0694-036-487.
VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.
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VOLVO V40 combi 1.9 TD 1998 rok, 196000
km, el. szyby, lusterka, automatyczna klimatyzacja, hak, tel. kom. 0696-061-809.
VW Fox 1.2 2005 rok, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, tel. kom.
0664-990-778.
VW Golf 2.0 16V GTI gaz 1994, pełne
wyposażenie, klimatronik, 4x elektryczne
szyby, wrzosowy, 5-drzwiowy, tel. kom.
0606-242-154.
VW Golf 1,9 TDI 2003/2004 rok, tel. kom.
0504-350-641.
VW GOLF GTI 1,9, 1990 rok, tanio, tel. kom.
0695-711-822.
VW Golf II 1.6 diesel 1993 rok tel. (046) 83747-11 po 16.00-tej, tel. kom. 0691-730-148.
VW Golf II 1.6 gaz 1991 rok, stan dobry, czarny,
wspomaganie kierownicy tel. (042) 719-55-67.
VW Golf II 1.8 GT 1990 rok, benzyna + gaz,
nowa instalacja, tel. kom. 0505-011-516.
VW Golf III combi 1.9 diesel 1996 rok, 6500
zł, tel. kom. 0604-359-542.
VW Golf III, 3500 zł do negocjacji, tel. kom.
0696-081-970.
VW Golf III 1.9 D 1991 rok, 4500 zł, 3-drzwiowy, tel. kom. 0601-419-747.
VW Golf IV, 5-drzwiowy, pełna elektryka,
oprócz klimy, komplet kół zimowych, radio z
DVD, tel. kom. 0607-418-736.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, tel.
kom. 0693-538-189.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, full
opcja, tel. kom. 0509-061-507.
VW Golf, biały, 3-drzwiowy, 2 poduszki,
wspomaganie, alufelgi, 5500zł, tel. kom.
0604-610-577.
VW T4 1.9 diesel 1993 rok, tanio, tel. kom.
0608-845-436.
VW Golf TDI 1998 rok, 18200 zł, tel. kom.
0665-436-550.
VW Golf TDI 110 PS 1998 rok, 20500 zł,
5-drzwiowy, idealny, klimatyzacja, pełna
elektryka, bezwypadkowy, zarejestrowany, tel.
kom. 0504-662-929.
VW LT 2.8 TD 2002 rok, 44000 zł, 250000
km, biały, koła bliźniaki, kabina sypialniana, tel. kom. 0503-388-771, Łódź.
VW Passat 1.9 TDI 2000 rok, tel. kom. 0721347-741.
VW Passat B5 FL 2.3 170 kM 2001 rok,
benzyna,klima, skóra, nawigacja, listwy
chrom, serwisowany, stan bdb, tel. kom.
0607-068-355.
VW Passat combi 2.0 benzyna+gaz 1992r,
pełna elektryka, stan bdb, tel. kom. 0512874-011.
VW Passat sedan 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0695-413-291.
VW Passat TDI 2000 rok, tel. kom. 0513019-003.
VW Passat B5 1.9 TDI, full opcja, tel. kom.
0505-651-180.
VW Passat 1,9 TDI 1997 rok, kupiony
w salonie, serwisowany, dzwonić po
godz.18.00, tel. (046) 833-17-49.
VW Golf IV TDI 1998 rok, czerwony, tel. kom.
0504-350-641.
VW Golf IV SDI 2001 rok, 21000 zł, 160.000
km, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyby
elektryczne, ABS, 2 poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy, tel. kom. 0518374-449.
VW POLO 1.0 gaz 1995/1996 rok, 7800 zł,
zielony, 5-drzwiowy, tel. kom. 0601-523-273.
VW Polo 1.0 1994 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0693-036-566.
VW Polo 1.4 8V 1998 rok, gaz sekwencja
prawie nowa, tel. kom. 0608-570-034.
VW Polo 1.4 1996 rok, gaz, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, centralny
zamek, 7.500.00 zł, tel. kom. 0697-049-579.
VW Sharan 1,9 TDI 1999 r, wersja famili,
zielony metalik, ABS, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, obrotowe podgrzewane fotele,
lusterka, podgrzewana przednia szyba,
22 tys. zł, tel. kom. 0604-675-513.
VW Sharon 1.9 TDI 110 KM 1997 rok, 19800
zł, bordo metalik, sprzedam ewentualnie zamienię na mniejszy, tel. kom. 0694-216-417.
VW Transporter 2,5 TDI, 2001 r., biały, przebieg 237 tys. km, blaszak, cena 23.000, tel.
kom. 0696-037-395.
ŻUK izoterma gaz, tel. kom. 0664-653-934.
Żuk 1990 rok, 22000km, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0511-010-677.

Sprzedam stelaż z plandeką do Stara 2000, tel.
kom. 0603-945-944.

30.10.2008 r.
Autolaweta 5 t, tel. kom. 0505-309335.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom. 0602123-360.
Diagnostyka komputerowa samochodów azjatyckich, koreańskich i
zachodnich. Dzierzgów 88, tel. kom.
0501-431-992.
Tanio ładne alufelgi 15” do Mercedesa, tel.
kom. 0889-538-503.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
Wynajem przyczepek, Łowicz, tel. kom.
0661-853-627.
Wynajmę przyczepkę do przewozu 2 motocykli lub Quada, tel. kom. 0661-853-627.
Kosmetyka wnętrza auta, tanio, tel. kom.
0661-853-627.
Sprzedam przyczepkę samochodową, niezarejestrowaną, tel. kom. 0508-160-198.
Części Seicento, silnik, drzwi + inne, tel. kom.
0662-922-870.
Sprzedam opony rosyjskie 12,4 R28 2 szt.,
opony Kormoran 1200 R20 4 szt., tel. kom.
0505-056-670.
Sprzedam 4 koła zimowe, kompletne, 175x70,
R14 po 1 sezonie, tel. (046) 838-98-93.
Stalówki 15-ki BMW3 4szt tanio, tel. kom.
0606-216-775.
Kredyt na auto, tel. kom. 0500-167670.
Opony zimowe 13 sprzedam, tel. kom. 0505949-957.
Sprzedam silnik wraz ze skrzynią biegów Opla
Kadetta, 1988 rok, tel. kom. 0604-850-750.
Skrzynia biegów do CC 700, 450 zł, tel. kom.
0605-938-858.
Sprzedam przyczepkę samochodową niezarejestrowaną i wózek widłowy elektryczny, tel.
kom. 0508-160-198.
Sprzedam kompletny silnik do malucha,
skrzynię biegów, koła z oponami zimowymi,
tanio, tel. kom. 0693-278-952.
Sprzedam bagażnik na Żuka, tel. kom. 0601303-237.
Felgi stalowe, koła zimowe sprzedam, tel. kom.
0601-419-747.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż - serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna,
tel. (042) 710-76-11, tel. kom. 0513185-357.
Suzuki RF900CC, 142 kM, 1995 rok, 2
miesiące w kraju, po przeglądzie zerowym,
stan bdb, 8500 zł do negocjacji, tel. kom.
0519-868-770.
Sprzedam motorower Simson, stan dobry, tel.
kom. 0505-996-655.
Simson S51, 1984 rok, stan dobry,
tel. (042) 719-63-03.
Skuter Piaggio Sport 50, Peugeot 50, tel. kom.
0505-261-079.
Honda Hornet 600, 2001 rok, CBR 900, 2000
rok, tel. kom. 0697-693-688.
Skuter Peugeot SV125/50, 1993 rok, stan
bdb, 2500 zł do negocjacji, tel. kom. 0791020-701.
Kawasaki ZZR600, 1990 rok, tel. kom.
0503-436-493.
Suzuki GSX 600F, stan dobry, biało-niebieska
perła, tel. kom. 0510-981-273.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.
Sprzedam motorower Simson skuter, 1989 rok,
tel. (042) 719-94-50.

Kupię lub wynajmę garaż na os. Tkaczew, tel.
kom. 0500-519-872.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom. 0603192-372.
Sprzedam garaż blaszak, nowy 3x5, tel. kom.
0603-741-496.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice, tel. kom.
0609-220-051.
Garaż blaszany, tanio, ul. Klickiego, tel. kom.
0793-333-512.

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0501-508-747.
Poszukuje garażu w pobliżu PKP Łowicz, tel.
kom. 0608-082-662.
Os. Reymonta, tel. kom. 0600-229-986.

Kupię kawalerkę, tel. kom. 0792-420888.
Kupię ziemię w Zawadach lub Uchaniu, tel.
kom. 0602-691-756 po południu.
KUPIĘ GRUNT, DZIAŁKĘ, GOSPODARSTWO ROLNE, tel. (046) 855-16-53 PO
17.00, tel. kom. 0606-142-434.
Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.

Nowe mieszkania na sprzedaż, Bratoszewice, tel. kom. 0602-241-247
0503-388-771.
Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 4600, tel. kom. 0502-163-313.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom. 0502163-313.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, wysoki standard,
tel. kom. 0695-631-319.
Sprzedam działkę budowlaną 7000 mkw. pod
Łowiczem, tel. kom. 0609-688-498 po 16.00.
Działka 2450 mkw., Łowicz, ul. Filtrowa
10, tel. kom. 0505-733-920 po 20.00.
Działka rolno -budowlana, okolice Głowna, tel.
kom. 0503-482-141.
Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha
z zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Mieszkanie 104 mkw, Swoboda 17/19 osiedle
pod Kurantem, Głowno, tel. kom. 0501476-095.
M-3, 47,8 mkw., do wprowadzenia, Noakowskiego, tel. kom. 0695-761-341.
Ładna działka o powierzchni 5600 mkw. lub
dwie mniejsze, 7 km od Łowicza, tel. kom.
0502-789-030 po 15.00-tej.
Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Sprzedam działkę budowlaną, Nieborów, tel.
kom. 0505-413-209.
Działki usługowe,mieszkaniowe przy
ul. Warszawskiej, Bolimowskiej, 4200
mkw., tel. (046) 837-47-42, tel. kom.
0602-603-393.
Łowicz, działka 1044 mkw, dom parterowy,
murowany 133 mkw. mieszkalny docelowo
do remontu, garaż, budynek gospodarczy po
warsztacie ceramicznym, tel. kom. 0508-148246, tel. kom. 0602-260-119.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Działka rolna-budowlana, 2400 mkw. z drewnianym domem, tel. kom. 0607-328-007.
M-4, os. Starzyńskiego, tel. kom. 0668502-827.
Okazja: nowe mieszkanie dwupoziomowe 130 mkw., 350.000 zł, Bratoszewice,
tel. kom. 0602-241-247 0503-388-771.
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 136
mkw, ocieplony, działka 559 mkw w Łowiczu
przy ul. Południowej 6, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0602-579-054.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha 82
ary, Trzaskowice 1, gmina Bielawy, bez zabudowań, tel. (046) 832-73-87 po 18.00-tej, tel.
kom. 0698-998-758.
Sprzedam lub wynajmę 51 mkw, Łowicz Kostka 20, po remoncie CO +CW, nieumeblowane,
tel. kom. 0500-081-902.
M-3, 39 mkw., os. Starzyńskiego bl. 1,
parter, po remoncie, tel. kom. 0606130-919.
Działka o powierzchni 0.2452 ha w miejscowości Błędów, tel. kom. 0662-204-810.

Sprzedam lub wydzierżawię kiosk handlowy,
tel. kom. 0605-849-555.
Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
Sprzedam lub wydzierżawię ziemię 2,42 ha w
Chąśnie II, tel. (042) 257-30-38.
Mieszkanie 90 mkw., cegła, 4 pokoje + kuchnia, stan dobry, tel. kom. 0791-759-519.
Sprzedam działkę budowlaną obok dworca
PKP w Bednarach, tel. (046) 838-62-52.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.
Sprzedam mieszkania os. Kostka 44 mkw i Stary Rynek 46 mkw, tel. kom. 0605-422-652.
Działka budowlana 1000 mkw. (25 x 40 m.),
Zielkowice, tel. kom. 0603-755-728.
Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedamdziałkę rolno-budowlanąopowierzchni 1 ha we wsi Sromów, tel. (046) 838-44-70.
Sprzedam mieszkanie 68mkw., I piętro + garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Gospodarstwo z zabudowaniami przy trasie
nr 14, Głowno, tel. kom. 0504-763-605,
0725-287-601.
Działka budowlana 2920 mkw. w Bednarach,
tel. kom. 0694-032-420.
Działka budowlana w Łowiczu, tel. kom.
0602-505-653.
Duży dom murowany na os. Górki, tel. kom.
0506-442-911.
Sprzedam 2,40 ha, Chąśno, tel. kom.
0508-281-219.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom. 0500-206-560.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Teren inwestycyjny 1,8 ha, Głowno, ewentualnie wynajmę, tel. kom. 0691-521-076.
Teren inwestycyjny 1,43 ha, Łódź, Duńska, tel.
kom. 0691-521-076.
Sprzedam domek drewniany na działce 0,44
ha, Marianka koło Niedźwiady, tel. (046) 83899-36.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0694-750-724.
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie 50
mkw., po remoncie, os. Starzyńskiego bl. 6, I
piętro, tel. kom. 0518-584-550.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 50 mkw., w
centrum Łowicza, na os. Tkaczew, bloki cegła,
wysoki standard, kuchnia w zabudowie, tel.
kom. 0604-625-490.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw. w Zgierzu, tel.
kom. 0724-098-717.
Działka budowlano - rolna nad Bzurą w miejscowości Patoki, tel. kom. 0665-072-555.
Działka 2700 mkw., k. Nieborowa, tel. kom.
0693-755-084.
M-4, os. Bratkowice, I piętro, 220000 zł lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0606-319-335.
Działka rolno-budowlana 2300 mkw., przy trasie Warszawa-Poznań, 5 km od Łowicza (kier.
Warszawa), tel. kom. 0667-361-509.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Sprzedam ziemię 1,6 ha dobrej klasy w miejscowości Ostrowiec, 10 km od Łowicza, tel.
kom. 0505-406-307.
Mieszkanie 49 mkw., I pietro, Łowicz Przedmieście, 145.000 zł, tel. kom. 0601-862-917.
Działka budowlana 8000 mkw. pod Łowiczem,
tel. kom. 0665-489-308.
Działka budowlana z domem do remontu, 1650
mkw., Łowicz, tel. kom. 0692-417-459.
Działka rekreacyjno-budowlana z lasem w
Guźni, tel. kom. 0505-083-574.
Sprzedam działkę rolną położoną w Kętszycach, gm. Bolimów, powierzchnia ok. 1 ha,
tel. kom. 0508-317-905.
Działka 2500 mkw., Łowicz, tel. kom. 0662279-490.
Dom w stanie surowym 110 mkw., letniak,
altanka, działka 4000 mkw., wszystkie media,
tel. kom. 0728-336-003, 0697-937-106.
Atrakcyjne mieszkanie 50 mkw. (cegła), os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0608-675-250.
Działka budowlana nieuzbrojona 1 ha, Dobra
Nowiny, tel. kom. 0721-134-385.
Sprzedam 1400 mkw. działka z lasem blisko
Łowicza, tel. kom. 0669-150-609.
Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na ul. Kwiatowej, tel. kom. 0791-966-342.
Mieszkanie 35 mkw., Dąbrowskiego sprzedam
lub zamienię na większe (najlepiej na Dąbrowskiego), tel. kom. 0667-353-857.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  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. Bejdyw 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 „Karna” 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
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary

Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Mieszkanie 64,5 mkw., os. Tkaczew, tel. kom.
0602-399-860 po 20.00.
Działkę 2.500 mkw, Sowińskiego Głowno,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0502-069-900.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. os. M. Konopnickiej 4 p, tel. kom. 0600-226-961.
Sprzedam działkę 3000 mkw. Strzelcew, tel.
kom. 0600-226-961.
Mieszkanie 58 mkw, tel. kom. 0608-321-288.
Atrakcyjna działka budowlana, 1164 mkw.,
Głowno Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Działka budowlana w centrum Łowicza, tel.
kom. 0604-583-212, 0608-760-492.
Mieszkanie 37,8 mkw., os. Noakowskiego,
III piętro, księga wieczysta, tel. kom. 0602813-720.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-342-315.
Działki przy ul. Lokalnej: 0,9; 1,1 ha,
tel. (046) 837-24-53.
M-4 48,15 mkw., Głowno, Kopernika sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0698-676-801.
Działka budowlana, Mysłaków osiedle,
120.000 zł, tel. kom. 0501-489-891.
Duża działka budowlana z możliwością wykopania stawu w Domaniewicach, tel. kom.
0692-778-350.
Mieszkanie własnościowe 33,5 mkw., Łyszkowice, blok, tel. kom. 0507-945-532.
Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowie,
tel. kom. 0505-413-209.
Sprzedam 6,5 ha ziemi w miejscowości Tretki,
koło Złakowa Borowego, tel. kom. 0669-066317 po 21.00.
Mieszkanie w bloku M-4, 64 m pow., Łowicz,
tel. kom. 0506-891-289.
Sprzedam łąkę o pow. 1,69 ha i działkę rolną
na Górkach o pow. 0,75 ha, tel. kom. 0664909-790.
Działka budowlana 900 mkw, blisko centrum,
tel. kom. 0668-419-278.
Sprzedam dom w stanie surowym, 210
mkw., ul. poprzeczna 28, Łowicz, tel. kom.
0665-759-192.
Sprzedam 0,5 ha łąki w miejscowości Guźnia
- Rydwan, tel. kom. 0508-974-699.
Sprzedam wąską działkę 9 m szerokości, 2600
mkw. przy trasie, okolica Łyszkowic, 20.000 zł
do negocjacji, tel. kom. 0607-244-363.
Działka z budynkami, wieś Marywil (gm.
Bielawy), tel. kom. 0502-240-358.
Sprzedam domek na os. Górki, tel. kom.
0661-937-419.
Sprzedam bloki, Stryków, nad zalewem, tel.
kom. 0503-752-610.
Sprzedam 4 h ziemi III-klasy, tel. kom. 0695409-992.
Sprzedam działkę o pow. 3,50 ha z sadem w
miejscowości sromów woj. Łódzkie, tel. kom.
0504-406-736.

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.
Poszukuję lokalu do wynajęcia. Powierzchnia
ok. 200 mkw. Najlepiej na osiedlu, tel. kom.
0691-121-018.
Udostępnię powierzchnię magazynową - 400
mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0602-216-854.
Pomieszczenie biurowe w centrum do
wynajęcia, tel. kom. 0602-192-463.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-57-77.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Wydzierżawię 17 ha ziemi ornej, Biała gm.
Zgierz, tel. kom. 0694-853-105.
Wynajmę 30 miejsc noclegowych
również dla studentów zaocznych,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.
Do wynajęcia budynek 1- rodzinny w Łowiczu
firmie lub jednej- dwóm rodzinom z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej,
tel. (046) 837-33-20, tel. kom. 0602-878-908.
Wynajmę stodołę na magazyn, tel. kom.
0605-092-849.
Szukam pokoju do wynajęcia, tel. kom.
0604-261-878.
Pokój do wynajęcia, tel. kom. 0692-813-618.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 600 mkw.
i hala 1500 mkw., Głowno, Sikorskiego, tel.
kom. 0691-521-076.
Małżeństwo z dzieckiem poszukuje mieszkania
do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom. 0668-012523 po 18.00.
Dom jednorodzinny - noclegi, kwatery
pracownicze - bdb. warunki, tel. kom. 0601692-822.
Do wynajęcia M-3, pow. 39 mkw., I piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 0604-192-784.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.

Wynajmę mieszkanie M-3, Łowicz, Bratkowice, tel. kom. 0506-671-384.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, Stryków,
tel. kom. 0517-318-885.
Noclegi - pokoje do wynajęcia, Łowicz,
tel. kom. 0508-718-509, 0508-358-988.
Sala do wynajęcia, Łowicz - imprezy okolicznościowe, tel. kom. 0508-718-509, 0508358-988.
Do wynajęcia lokal handlowy 60 mkw., os.
Kopernika, Głowno, tel. kom. 0602-714-833.
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka, korytarz w centrum Łowicza, ogrzewanie węglowe,
tel. kom. 0602-187-540.
Wynajmę lokal 150 mkw. w nowym
budownictwie w centrum Łowicza, tel.
kom. 0502-110-726.
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje z kuchnią
(umeblowane), tel. kom. 0502-646-720.
M-2 w starym budownictwie, tel. kom. 0603101-143.
Do wynajęcia M-3 Głowno od 1 grudnia 2008,
tel. (042) 719-21-10.
Do wynajęcia budynki gospodarcze, stodoła i
itp. na działalność, 9 km od Łowicza, tel. kom.
0662-235-580.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Głownie, tel. kom. 0505-051-804.
Do wynajęcia M-4 pow. 59 mkw., parter,
Łowicz, os. Dąbrowskiego tel. kom. 0511987-184.
Wynajmę dom szeregowy w Łowiczu o pow.
100 mkw. wraz z garażem i ogrodem, tel. kom.
0507-095-207.

Zamienię bloki na domek, tel. kom. 0608321-288.
Sprzedam M-4, Kopernika, Głowno lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0516-385-473,
0606-993-080.

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.
Sezonowane bale brzozowe, tel. kom. 0600376-825.
Przyjmę ziemię z wykopów, Głowno, tel. kom.
0669-410-073.
Kupię ładowarkę czołową - „Fadroma”, tel.
kom. 0602-617-895.
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, oprócz
gruzu, tel. (046) 838-57-39.
Olcha, topola, dąb na pniu, tel. kom. 0507585-243.
Kupię pleksę nieprzezroczystą, grubości od 5
do 8 mm, 4 mkw, tel. (046) 837-67-34.

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.
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.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam stoły ogrodowe, huśtawki drewniane, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedaż ziemi czarnej, piasku i kruszyw, tel. kom. 0693-565-564.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozm.
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.
Sprzedam krokwie, łaty itp. topolowe, 550 zł/
m3, tel. kom. 0506-202-161.
Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.
Sprzęt dyskotekowy, nagłośnienie i oświetlenie, tel. kom. 0691-704-920 po 17.00.
Sprzedam drewno opałowe (sosna), tel. kom.
0609-249-030.
Komplet wypoczynkowy skórzany, tel. kom.
0501-508-747.
Sprzedam 2 krajalnice sklepowe, tel. kom.
0504-350-641.
Stół do ping-ponga Kettler, tel. kom. 0608354-272.
Parkiety drewniane, okna jednoramowe oferuje producent ZUPH Drewnos, Popów 146
k. Łowicza, tel. (046) 830-33-55, tel. kom.
0602-587-434.
Sprzedam 2-igłówkę, overlock, stebnówkę,
nóż taśmowy, tel. kom. 0506-362-919 po
20.00-tej.
Sprzedam meble młodzieżowe 3 m, tel. kom.
0602-220-189.
Sprzedam 16 m ogrodzenia: brama + płot, tel.
kom. 0606-967-890.
Przewód 380V (siła) 70 m podwójnie zbrojony
nowy, tel. kom. 0695-965-853.
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Amplituner kina domowego Panasonic
SA-HE70, kolumny Voice Kraft 7500 mocy
240 Watt, trzydrożne kolumny Aiwa NSFNS50661104540 cena do uzgodnienia,
e-mail: dominodomino@o2.pl, tel. kom.
0661-104-540 Głowno.
Tanio sprzedam regał młodzieżowy z biurkiem,
wersalkę i pralkę, tel. (046) 837-71-50, tel. kom.
0508-191-623.
Migomat i spawarka, tel. kom. 0504-221009.
Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe,
gospodarcze, różne. Niskie ceny, tel. kom.
0602-617-895 w piątek.
Sprzedam drewno kominkowe, rozpałkowe,
budę dla psa, toaletę drewnianą, stoły ogrodowe, ławki, huśtawki, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam telewizor, kino domowe, nagrywarkę DVD, tel. kom. 0668-227-207.
Spawarka170 A, wiertarka stołowa, agregat
2000 W, palniki, reduktory do spawania i cięcia,
tel. kom. 0602-366-564.
Wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom.
0501-087-692.
Sprzedam agregat prądotwórczy
12 kW, zbiorniki aluminiowe 2000L i
felgi stalowe do Vito, tel. kom. 0502271-951.
Drewno opałowe na pniu, tel. kom. 0607809-220.
Lodówkę Elektrolux na gwarancji, tel. kom.
0667-566-961.
Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego 30x7,
tel. kom. 0604-149-279.
Sprzedam wózek dziecięcy 3 - funkcyjny z
nosidełkiem do samochodu, tel. kom. 0605422-652.
Sprzedaż drewna kominkowego i opałowego, tel. kom. 0792-027-388.
Sprzedam łóżko piętrowe, cena 300 zł, tel. kom.
0661-371-243.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.
Agregat prądotwórczy 9,5 kW, tel. kom.
0667-468-883.
Maszyny szwalnicze, Głowno, tel. kom.
0660-989-008.
Sprzedam Playstation 2, tel. kom. 0692905-183.
Sprzedam obciążenie do siłowni 4 zł/kg, tel.
kom. 0888-431-443.
Lady, regały sklepowe sprzedam, tel. kom.
0608-328-145.
Sprzedam meble, tel. kom. 0502-461-079.
Tanio sprzedam ławostół + 2 fotele, tel. kom.
0600-852-174 po 15.00-tej.
Kora sosnowa dekoracyjna, kamień ozdobny
piaskowiec, tel. kom. 0508-261-276.
Wypoczynek elegancki, czarna skóra (3+2+1),
tel. kom. 0501-768-558.
Podkłady kolejowe opałowe, tel. kom. 0691521-076.
Futro - nowe, kurtka 3/4, kozy, rozmiar L, tel.
kom. 0604-176-603.
Cegła klinkierowa Carahari 400 szt, cegła
kratówka 200 szt, styropian 12 Austrotherm 4,5
m3, wyłaz dachowy, tel. kom. 0669-269-945.
Nowy wózek inwalidzki, tanio, tel. kom.
0609-317-929.
Zamrażarka skrzyniowa, tanio, tel. (046) 83867-11.
Wypoczynek, stan idealny, tel. kom.
0609-224-612.
Sprzedam używana kostkę brukową grubości
8 cm., tel. kom. 0695-774-319.
Piec c.o. żeliwny Kamino, używany 450 zł, tel.
kom. 0694-335-495.
Liczarka do banknotów, krzesła biurowe
- granat 4 szt, segregatory 50szt, aparat fotograficzny Canon Powershot S 3IS, tel. kom.
0502-402-211.
Wózek dziecięcy 2-funkcyjny, tel. kom.
0664-019-611.
Ceglany gruz oddam bezpłatnie okolice Nieborowa, tel. kom. 0502-291-340.
Aparaty słuchowe, tel. kom. 0514-223-761.
Ława, szafa pod zabudowę, szafka łazienkowa
180x60x32, tel. kom. 0692-668-928.
Suknia ślubna rozmiar 36, biała z 50 cm
trenem, tel. kom. 0605-730-267.
Laktator elektryczny, tel. kom. 0608-588320.
Likwidacja szwalni - sprzedaż maszyn, tel.
kom. 0517-222-245.
Kuchnia węglowa z piekarnikiem,
tel. (046) 837-43-74.
Sprzedam deski budowlane 3 -4 m3, tel. kom.
0603-741-496.
Betoniarka nowa b/silnika, 1200 zł, tel. kom.
0603-072-751.
Stemple budowlane, tel. kom. 0692-375-100,
0600-150-162.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0793-777-170.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny,
tel. kom. 0508-160-198.
Agregat prądotwórczy 230/380 V, 7 kW, silnik
Honda 11 KM, 1590 zł, tel. (046) 838-35-38,
tel. kom. 0502-403-938.
Maszt flagowy ze stopu AL, 8 m wysokości - pilnie, drzwi PCV białe AL „80”,
tel. kom. 0602-370-470.
Sprzedam myjkę ciśnieniową Karcher M55,
stan bdb, wkład kominowy (komplet), tel. kom.
0601-546-395.

Wypoczynek narożnikowy, tanio + 2 fotele, tel.
kom. 0668-162-199.
Las, gmina Domaniewice, tel. kom.
0504-859-306.
Sprzedam pustaki, tel. (046) 838-73-09.
Kuchnia gazowa Amica nowa, 500 zł,
tel. kom. 0602-276-728.
Oddam gruz, tel. (046) 838-61-96.
Sprzedam piłę ramową do metalu, tel. kom.
0605-370-015.
Gitara elektryczna. Okazja, tel. kom.
0604-787-864.
Pustaki szare i stemple budowlane, tel. kom.
0503-482-141.
Betoniarka 350 l, tel. (046) 874-76-78 po
16.00.
Stemple budowlane 3,3 m, tel. kom. 0601157-630.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Grzejniki aluminiowe, używane, tel. kom.
0609-219-294.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0664-933-551.
Piec C.O. używany, tel. kom. 0601-615-639.
Drewno kominkowe, kamień, kora,
kostka granitowa, tel. kom. 0516324-160.
Koparka JCB 3CX, 1987 rok, stan dobry, tel.
kom. 0603-591-544.
Frezarka pozioma 6P12, 1972 rok, tel. kom.
0506-806-825.
Sprzedam drut ocynk. śr. 2,5 około 150 kg, tel.
kom. 0695-922-630.
Telefon Sony Ericson W880i (nowy), ława ze
szklanym blatem, tel. kom. 0697-689-833.
Sprzedam krajzegi z silnikiem 3-fazy i 1-faza,
tel. kom. 0503-830-451.
Sprzedam kocioł na węgiel, miał, drewno 1,5 m2, nowy gwarancja 10lat !, tel.
kom. 0608-390-429.
Sprzedam telewizor Sony 25 cali mało używany, tel. kom. 0602-641-494.
Cztery koła z oponami zimowymi R13, tel.
kom. 0662-062-345.
Motorek dziecięcy na akumulator, tel. kom.
0662-062-345.
Sprzedam lodówkę Wirhpool i zlewozmywak
dwukomorowy z kwasówki z baterią, tel. kom.
0509-942-750.
Sprzedam młocarnię, dmuchawę, śrutownik, silnik elektryczny,wciągarkę, drzwi
pokojowe 80, wannę rogową 150, tel. kom.
0513-381-125.
Skrzynki jedynki, uniwersalki, tel. kom.
0665-072-555.
Sprzedam akordeon Hohner 120 bas, tel. kom.
0692-659-373.
Sprzedam betoniarkę, tel. kom. 0603-984620.
Sprzedam wózek paleciak, tel. kom. 0698367-366.
Betoniarka 130 L, tel. kom. 0693-203-169.
Sprzedam wypoczynek 3+2+1 w bdb
stanie w kolorze ecri z brązem, tel. kom.
0696-398-832.
Sprzedam suknię ślubną cena do negocjacji,
tel. kom. 0695-739-536.
Komputer 240 zł, monitor 120 zł, pralka 120
zł, tel. (046) 830-09-06.
Części zamienne do betoniarek, remonty,
rusztowania warszawskie, tel. kom. 0603072-751.
TV 14” Philips, tel. kom. 0506-074-858.
Kamień polny, tel. (042) 719-24-02, tel. kom.
0693-350-873.
Zbiorniki plastikowe 1000 l na palecie, tel.
kom. 0697-677-530.
Grzejniki żeliwne nieużywane, tel. kom.
0698-520-332.
Segment jasny, pokojowy, agregat prądowniczy, tel. (046) 837-53-86.
Wanna żeliwna 1,5 m nowa, tel. (042) 719-4407, tel. kom. 0698-903-078.
Akordeon Weltmeister 120 basów Cantus V i
Cantus V Deluxe, tel. kom. 0694-197-842.
Drewno kominkowe. Możliwość dowozu, tel.
kom. 0880-921-661.
Sprzedam wózek dziecinny, głęboki przekładany na spacerówkę, stan bdb, nosidełko do
noszenia dzieci w 5 pozycjach, stan idealny,
tel. kom. 0696-345-127.
Nawigacja Mio 168 + mapy Europy + Litwa,
1-roczna sekwencyjna instalacja gazowa, butla
w koło, łańcuchy śniegowe, sport „Matic” Austria, koło dojazdowe roz. 125/70 R15, rozstaw
śrub 4x100, tel. kom. 0693-822-383.
Sprzedam bramę 3,60, tel. (046) 839-63-72.
Sprzedaż brykietu z trocin, tel. kom. 0601052-050.
Sprzedam 12 szt. olch o przekroju 40 cm i 1
topolę 80 cm, tel. kom. 0508-974-699.
Sprzedam bramę kutą ozdobną i furtkę,
tel. (046) 838-58-62, tel. kom. 0503-911-667.
Sprzedam pustak 12 z rozbiórki oczyszczony,
tel. kom. 0691-656-974.
Sprzedam stroje łowickie, obrazy święte, tel.
kom. 0691-656-974.
Sprzedam drzewo opałowe i kominkowe, także z dowozem, tel. kom.
0509-760-943.
Krokwy 16 x 7, długość 5,10, szt. 9, tel. kom.
0692-447-493.

Piec c.o. stalowy węglowy 1,8 m, tel. kom.
0510-496-457.
Cement uniwersalny w bardzo atrakcyjnej cenie, tel. kom. 0698-953-204, 0501-302-746.
Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny +
leżaczek gratis, tel. kom. 0663-510-563.
Szafa pancerna na broń, tel. kom. 0601303-237.
Sprzedam 2 segmenty używane, 2 fotele,
wersalkę, tel. kom. 0507-125-161.
Sprzedam ladę chłodniczą Basia, 2007 rok,
mało używana, tel. kom. 0508-132-318.
Laptop Asus, nowy, 2 lata gwarancji, cena do
negocjacji, tel. kom. 0603-523-979.
Zmywarka Zanussi ZDF204, nowa, tel. kom.
0504-605-675.
Piec c.o. węglowy 2,3 kW, tel. kom. 0692514-570.

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.
Przyjmę krawcową do szycia firan lambrekinów w Warszawie, tel. (022) 423-81-29, tel.
kom. 0604-467-856.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E kraj i zagranica,
tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię mechanika, blacharza samochodowego, tel. kom. 0600-352-099.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
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.
Zatrudnię dziewiarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Przyjmę pracownika do zakładu wulkanizacyjnego, Głowno, tel. kom. 0698-783-854.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym,
Łowicz, tel. kom. 0512-088-422.
Przyjmę do pracy w gastronomii, Restauracja
Cafe Brama, Łowicz, tel. kom. 0668-262741.
Przyjmę do zbioru kapusty, tel. kom.
0609-165-855.
Zatrudnię do sprzątania mieszkania w Łowiczu, tel. kom. 0604-284-833 po 16.00-tej.
Zatrudnię tynkarza lub osobę do przyuczenia,
tel. kom. 0504-180-468.
Zatrudnię mężczyznę do 25 lat do
hurtowni BHP, Łowicz, prawo jazdy B,
tel. kom. 0602-390-809.
Zatrudnię tynkarzy, murarzy, osoby do dociepleń, gipsiarzy - fachowców, tel. kom.
0502-312-887.
Zatrudnię piekarza ciastowego, tel.
kom. 0603-610-512.
Poszukujemy osób do wykładania towaru i na
kasy- przyuczenie, tel. kom. 0503-141-236.
Zatrudnię szwaczki, również emerytki- szycie biustonoszy, tel. kom.
0603-653-012.
Pracownika gospodarczego zatrudnię, Głowno,
tel. kom. 0660-989-008.
Zatrudnię młodą, operatywną dziewczynę do
pracy w pizzerii, tel. kom. 0695-364-144.
Zatrudnię główną księgową na 1/2 etatu
(pełna księgowość), tel. (046) 837-65-63
w godz. 7.00-15.00.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach, tel. (042) 719-6308, tel. kom. 0505-151-701.
Firma zatrudni: doświadczonych mechaników maszyn dziewiarskich, kierownika produkcji z dobrą znajomością
języka angielskiego, administratora
obiektu, tel. kom. 0608-427-671.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pracowników do ociepleń budynków,
tel. kom. 0513-823-750.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0603-107-489,
0781-315-399.
Zatrudnię pracownika do biura, tel. kom.
0602-527-481.
Sukces finansowy zależy od Ciebie, tel. kom.
0603-330-995 tylko od 15.00-17.00.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0661-755-653.
Zatrudnię księgową z doświadczeniem
w prowadzeniu Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Podatku Vat, tel. (046) 837-45-96.
Zatrudnię do pracy w firmie transportowej
osoby ze znajomością jęz. angielskiego lub
niemieckiego, tel. kom. 0667-817-773, 0667817-776.
Przyjmę osobę - pomoc w nauce, tel. kom.
0601-439-657.
Przyjmę do składania pantofli emeryta, rencistę, tel. kom. 0501-657-004.
Zatrudnimy młode osoby do pracy
w sklepie odzieżowym Frog w Łowiczu. CV ze zdjęciem prosimy składać
w sklepie Frog, ul. Koński Targ 9 lub
na frogmakow@wp.pl, tel. kom. 0513144-873.
Zatrudnię szwaczkę (bielizna dziecięca), stała
praca, Stryków, zapewniamy dowóz z Głowna
i okolic, tel. kom. 0607-677-855.
Zatrudnię pracownika na budowę, tel. kom.
0697-908-289.
Zatrudnię kierowcę C+E na terenie kraju, tel.
kom. 0600-346-932.
Szukam pracy na stałe, tel. kom. 0782-933874.
Zatrudnię młodych pracowników do układani
kostki brukowej, tel. kom. 0697-778-557.
Zatrudnimy w Błoniu do kosmetyków
pakowaczki i magazynierów, zapewniamy dojazd, tel. (046) 855-43-50 0501700-594, tel. kom. 0509-402-389.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0607-343-338.
Zatrudnię barmana, kelnerkę, CV ze
zdjęciem Łowicz ul. Pawstańców 15,
informacja sklep „Sobiradek”.
Do baru w Strykowie pon.-pt przyjmę, tel. kom.
0600-870-334.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię,
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0607443-788.
Zatrudnię krojczego, możliwość przyuczenia,
Głowno, tel. kom. 0607-443-788.

Firma Budmax zatrudni do pracy
z Bolimowa i okolic przy maszynowym
układaniu kostki. Płaca 10-13 zł + premia, tel. kom. 0601-593-011.
Zatrudnię wykwalifikowane szwaczki, tkanina,
eksport, praca całoroczna, Głowno, tel. kom.
0661-918-208, 0661-918-207.
Zatrudnię do zbioru jabłek, tel. kom. 0728328-134.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom. 0600326-597.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel. kom. 0693-278-953.
Do montażu mebli kuchennych w Łowiczu,
tel. kom. 0601-393-889.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0666-058-087.
Zatrudnię mężczyznę do sklepu z pokryciami
dachowymi w Głownie, tel. kom. 0512-250-466.
Zatrudnię mężczyzn w wieku do lat 40
w zawodzie blacharz-dekarz-cieśla. Możliwość
przyuczenia. tel. kom. 0509-392-249.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-382-852.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożywczym w Łowiczu na cały lub na 1/2 etatu, tel.
kom. 0502-110-726.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0509-119-916.
Zatrudnię szwaczkę, tel. kom. 0502-478-802.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom. 0605721-125, 0665-788-787.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kat. C, tel. kom.
0607-267-206.
Zatrudnię panią lub pana na stanowisku kasjer w hurtowni, doświadczenie
mile widziane, tel. kom. 0793-410-243.
Zatrudnię mężczyznę do pracy w warsztacie,
montaż prostowników, praca w Łowiczu, os.
Górki. Wiek do 25 lat, wykształcenie średnie,
tel. kom. 0503-052-966.
Zatrudnię w firmie remontowo-budowlanej
malarza, gipsiarza, tel. kom. 0602-159-095.
Kierowca C + E tarczki, tel. kom. 0609-999-685.
Kucharka na bar przy stacji paliw, tel. kom.
0606-999-685.
Zatrudnię panią lub pana w sklepie
samoobsługowym, tel. kom. 0793410-243.
Praca w Strykowie - pracownik magazynu,
atrakcyjne zarobki, tel. (0-42) 637-65-71,
lodz@adecco.pl, z dopiskiem pra/mag.
Zatrudnię mężczyzn do pracy w Błoniach,
zapewniamy transport z Łowicza, wymagana
książeczka Sanepid, tel. (0-22) 620-00-00.
Firma branży ekologicznej umożliwi współpracę menagerom (zarobki od 5000 zł), tel.
kom. 0607-442-383.
Dochodowy biznes (od 3000 zł) dla
chcących lub prowadzących działalność, tel. kom. 0607-442-383.

Zatrudnię osobę do roznoszenia ulotek
w Skierniewicach, tel. (0-46) 834-80-77.
Praca, pilne, tel. kom. 0515-455-757.
Przyjmę do prac remontowo-wykończeniowych w Warszawie, tel. kom. 0517-058-097.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom. 0502136-076.
Zatrudnię kierowcę C+E z doświadczeniem,
tel. kom. 0505-132-156.
Firma zatrudni osobę do sprzątania. Kontakt
osobisty w siedzibie firmy ul. Skłodowska
124, Skierniewice.
Zatrudnię w Rawie Mazowieckiej pracowników magazynowych z uprawnieniami na
wózki, tel. kom. 0607-332-517.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel. kom. 0665-303-202.
Zatrudnię szwaczki, dobre warunki, Skierniewice, tel. kom. 0505-722-973.
Zatrudnię cieślę, dekarza, pomocnika,
od 12 zł/h, tel. kom. 0606-305-290.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową w Skierniewicach, tel. kom. 0509916-421.
Agencja Pracy Tymczasowej Randstad
poszukuje dla swojego klienta TCL
w Żyrardowie osób na stanowisko:
operator linii produkcyjnej. Wymagania: motywacja do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność. Praca
w systemie 3 zmianowym, tel. kom.
0601-788-744 lub 0-46/854-02-42.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, jazda po kraju,
korzystne warunki płacowe, tel. kom. 0602630-653.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom. 0600006-660.
Osoby do prac dociepleniowych zatrudnię, tel.
kom. 0508-132-455.
Klinika rehabilitacyjna Nowy Dwór zatrudni na
stanowisko; fizjoterapeuty oraz recepcjonistki,
tel. (0-46) 831-44-95.
Zatrudnię pizzermena, niekoniecznie z doświadczeniem, Skierniewice, tel. kom. 0516391-763.
Axell zatrudni na terenie Jeżowa do
rozbioru i konfekcjonowania drobiu, tel.
kom. 0512-379-855, 0515-069-112.
Na kasę z przyuczeniem lub wykładanie
towaru, tel. kom. 0503-141-236.
Do prac remontowych zatrudnię, tel. kom.
0608-334-526.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, tel. kom.
0784-531-010.
Firma Pedbruk zatrudni brukarzy,
operatora spycha i hydraulików do
budowy kanalizacji deszczowej, tel.
kom. 0606-940-523.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. B,
Głowno, tel. kom. 0509-061-808.
PUHM U-CAR Sp. z o.o. w Skierniewicach poszukuje elektryka-elektronika
samochodowego. Kontakt: tel. 0509118-333.
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Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane
na terenie całego kraju, tel. (0-46) 833-98-28
wew. 18.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Murarzy z doświadczeniem od zaraz na
stałe, zarobki powyżej 5000 złotych, tel. kom.
0608-224-789.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy. Tel.
046/ 854-80-30.
Fryzjerkę zatrudnię, Żyrardów, tel. kom.
0601-716-473.
Szwaczki, prasowaczkę, osiem godzin, jedna
zmiana, wysokie zarobki, tel. kom. 0602218-065.
Do wykończeń i remontów, Skierniewice
i okolice, tel. kom. 0510-861-820.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Kontakt:
046/ 831-81-16, 0503-050-650.
Mężczyznę lub kobietę do pracy w stajni,
praca przy koniach z zamieszkaniem, tel. kom.
0603-112-231.
Mężczyznę do pracy przy koniach. Praca
stała z zamieszkaniem, tel. kom. 0603-112231. (30.10)
Agencja Pracy Tymczasowej Randstad
poszukuje dla swojego klienta TCL
w Żyrardowie osób na stanowisko:
operator linii produkcyjnej. Wymagania: motywacja do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność. Praca
w systemie 3 zmianowym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr
tel. 0601-788-744 lub 854-02-42.
Pracownika na skup złomu w Mszczonowie,
tel. kom. 0792-854-519.
Młodych dyspozycyjnych fachowców do
prac elewacyjnych i systemu gk, praca
w Warszawie, zapewniamy nocleg, tel. kom.
0510-255-552.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46) 833-98-28 wew.11.
Mechanika samochodowego, Żyrardów, ul.
Okrzei 48.
Magazynierów od zaraz, 2 zmiany,
Pruszków, wynagrodzenie 2300 PLN
brutto/ m-c. Tel. 022/ 831-19-21, biuro@
employees.pl
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom. 0601335-648.
Zatrudnię elektryka, tel. kom. 0602779-602.
Do hurtowni z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0785-113-833.
Zatrudnimy pracownika na stanowisko
przedstawiciela handlowego branży
metalowej, mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie. Oferty prosimy
składać na adres: P.P.H. GRAD, ul.
Główna 67a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Tel./Fax. 044/726-04-83, e-mail:
pawel@pphgrad.pl.

Szwalnia przyjmie przeszycia, tel. (042) 71936-93 po 20.00, tel. kom. 0508-718-574.
Zaopiekuje się dzieckiem lub starszą osoba, tel.
kom. 0692-813-618.
Poszukuję pracy od listopada, prawo jazdy kat.
B, C, E, tel. kom. 0667-246-283.
Kierowca z kat. B, doświadczony, poszukuje
pracy, tel. kom. 0509-340-023.
Szuka pracy kierowca C + E z doświadczeniem, tel. kom. 0723-224-697.
Dwie młode studentki (zaoczne) podejmą
pracę biurową. Prosimy o kontakt, tel. kom.
0886-637-367.
Operator koparko-ładowarki podejmie pracę,
tel. kom. 0609-184-043.
Chałupniczo szycie, inne - przyjmę, tel. kom.
0500-296-173.
Główny księgowy Certyfikat, faktura
VAT, tel. kom. 0664-973-140.
Szukam pracy kierowca C + E, kraj lub zagranica, tel. kom. 0693-822-383.
Dwie studentki (zaoczne) szukają pracy.
Prawo jazdy kat. B, tel. kom. 0783-027-101,
0601-529-259.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom. 0885-258473.

Pomoc w pracach biurowycyh, księgowość
i rozliczenia, tel. kom. 0509-428-674.

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.
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Studio Wideo „Kadr”, 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.
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 wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom. 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Cyfrowe vidwofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna i okolicznościowa, fotoksiążki, pokazy slajdów, tel. kom. 0608372-976.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Foto-Wideo „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.

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. 0600-872-737 0668327-588.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
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. 0602445-248.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
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.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem,
przydomowe oczyszczanie ścieków, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0507-043-684.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
Wyrób i montaż schodów z drewna oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe,
malowanie, tel. kom. 0609-569-365.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600-294-318.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.

Glazura, terakota, gładzie, malowanie wnętrz,
płyta k/g - prace remontowe wykonam, tel.
kom. 0516-153-870.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Murowanie domów jednorodzinnych
i pomieszczeń gospodarczych, tel.
kom. 0886-370-335.
Docieplanie poddaszy, gipsy, sufity podwieszane. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972;
0604-645-981.
Tynki gipsowe oraz cementowo-wapienne
agregatem, prace wykończeniowe, tel. kom.
0502-228-972; 0604-645-981.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo, płyty
G/K, stiuki weneckie, tynki dekoracyjne,
wykończenie wnętrz. Firma Ścianka, tel. kom.
0516-107-876.
Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie,
panele podłogowe, docieplenie, tel. kom.
0697-638-898.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275,
0506-771-822.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, tel. kom. 0602736-692 0512-342-751.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom. 0605233-844.
Tynki gipsowe, wapienno -cementowe, tel.
kom. 0500-037-006.
Kominki budowa, serwis, wkłady wodne, tradycyjne elektryczne. Ekspozycja
ul. Tkaczew 7A, tel. kom. 0607-090-243
0602-282-415.
Kominy kwasowe - sprzedaż i montaż, tel.
kom. 0602-282-415.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
docieplanie budynków. Wolne terminy,
tel. kom. 0607-328-032.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Układanie glazury i terakoty, modernizacje
łazienek, solidnie, tel. kom. 0602-648-497.
„Elektryk”, tanio, tel. kom. 0605-274-529.
Docieplenie budynków, gładzie, malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607-343-338.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty,
przyłącza wewnątrz zabudowań, w ogrodach,
tel. kom. 0501-074-060.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem,
tel. kom. 0501-074-060.
Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.
Dachy. Konstrukcje i pokrycia, materiały. Faktura Vat. Wolne terminy 2009 rok,
tel. kom. 0661-240-469, 0507-056-578.
Glazura, terakota, gładź, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0668-821-932.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
elewacje zewnętrzne. Wolne terminy, tel. kom.
0608-861-026.
Montaż płyt k/g, terakota, glazura, malowanie,
tel. kom. 0605-385-489.
GŁADZIE, MALOWANIE, MONTAŻ
PŁYT K/G, tel. kom. 0691-734-544.
Usługi blacharsko - dekarskie, tel. kom.
0606-663-868.
Zlecę rozbiórkę budynku, Głowno Plac
Wolności 15, tel. (042) 710-88-55, tel. kom.
0502-352-687.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
panele, itp., tel. kom. 0508-313-799.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Prace wykończeniowe, płytki, panele, malowanie, gipsowanie, tel. kom. 0663-062-415.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Malowanie, gładź, tel. kom. 0793-577-337
0668-026-851.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
montaż drzwi, zabudowy płyta K/G, tel. kom.
0694-804-958.
Remonty adaptacje, tel. kom. 0607196-356.

Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602-513558, 0608-810-953.
Gładź gipsowa, malowanie - wolne terminy,
montaż drzwi, bram garażowych, okien PCV
i innych, tel. kom. 0602-370-470.
Usługi remontowo-stolarskie, tel. kom.
0783-487-655.
Malowanie, gipsowanie, płyta karton/gips,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Układanie glazury, terakoty, malowanie,
gładzie gipsowe, panele, tel. kom. 0698930-923.
Gładzie gipsowe, zabudowy, sufity podwieszane, malowanie, panele, glazura, tel. kom.
0500-041-271.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie, panele,
itp., tel. kom. 0508-313-799.
Sufity podwieszane, gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 0511-337-768.
Usługi ogólno budowlane,wykonywanie budynków jednorodzinnych,
gospodarczych, docieplenia i wykończenia wnętrz, tel. kom. 0723-461-270.
Tynki, wylewki, malowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-382-852.
Dachy krycie, tel. kom. 0505-676-175.
Remonty kompleksowo, glazura, terakota, itp,
tel. kom. 0793-608-819 0501-298-447.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji,
akcesoria do kominków, również z montażem,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605-286-268.
Remonty - panele podłogowe, ścienne,
gipsy, płyty k/g, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, tel. kom.
0606-343-540.
Gipsy malowanie, tel. kom. 0606-343-540.
Stolarstwo, tel. kom. 0783-487-655.
Wylewki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0606-314-749.
Ocieplanie styropianem, wolne terminy
na listopad, tanio i solidnie, tel. kom.
0608-861-026.
Kupię trylinkę z rozbiórki lub nowa, tel. kom.
0601-303-395.
Roboty budowlane, murowanie, tynkowanie,
adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp, tel. kom.
0508-313-799.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Ogrodzenia, siatka, profil, panele, wylewki.
Obsługa kompleksowa, tel. kom. 0696049-953.
Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0500-089-443.
Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0514-952-354.
Wykonujemy tynki gipsowe agregatem, tanio,
tel. kom. 0513-502-631.
Usługi budowlane, budowy domów, budynków gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru,
układanie glazury i terakoty, tel. (046) 83963-72.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Odnawianie mebli, zmiana na dowolny
kolor pod wystrój mieszkania (także
AGD), tel. kom. 0692-194-598.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Kompleksowe usługi remontowo-wykonczeniowe, adaptacje poddaszy, tel. kom.
0666-140-882.

Dachy - krycie, konstrukcje, tel. kom. 0506098-358.
Budowa domów jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie podłóg,
parkietów, tel. kom. 0507-048-205.
Wykopy mini koparką pod fundamenty,
ogrodzenia. Montaż instalacji wod.kan., przydomowych oczyszczalni
ścieków, tel. kom. 0693-413-492.
Wykończenia mieszkań pod klucz, tel. kom.
0603-624-879, 0603-615-269.
Tynki tradycyjne profesjonalne, tynkowanie
agregatem ze szlichtą kwarcową. Ar-Pol, tel.
kom. 0503-401-678.
Usługi koparko- ładowarką, tel. kom. 0887064-503.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty k/g, tel. kom. 0602-779-602.
Dachy, montaż wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe, tel. kom. 0607-610-786.
Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. kom. 0661-251-301.
Tynki, wylewki maszynowe, tel. kom. 0515924-658.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom. 0500076-158.
Ciesielstwo, dekarstwo, każde pokrycie, tel.
kom. 0728-825-854.
Schody z drewna, montaż, tel. kom. 0693470-248.
Tynki gipsowe z agregatu, gładzie gipsowe, tel.
kom. 0695-601-328.
Posadzki Mixokretem, tel. kom. 0691689-925.
Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.
Krycie dachów, konkurencyjne ceny
materiałów, tel. kom. 0608-224-789.
Kominki, parapety, schody, itp. gres, granit
marmur, tel. kom. 0506-797-020.
Kompleksowe budowy od podstaw.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0608224-789.
Malowanie, tapety natryskowe hiszpańskie,
tynki japońskie, sztukateria gipsowa, panele,
wykładziny, tel. kom. 0607-420-412.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737, tel.
kom. 0668-327-588.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, tel. kom. 0665-372-715.
Dachy - montaż, tel. kom. 0604-962499.
Wylewki betonowe posadzek mixokretem, tel.
kom. 0669-112-265.
Dachy montaż, tel. kom. 0607-335663.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom. 0669201-962.
Dachy - tanio i profesjonalnie, montaż więźby
dachowej i pokryć dachowych, tel. kom.
0721-224-112.
Malowanie, gładzie bezpyłowo, tynki z agregatu, docieplenia, adaptacja poddaszy z KG,
tel. kom. 0504-727-671.
Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0505499-686 - Marcin, 0781-305-513 - Paweł.
Montaż więźby dachowej, szybko i profesjonalnie, tel. kom. 0721-224-112.

Gipsy, malowanie, panele, sufity podwieszane,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.
Cyklinowanie z polerowaniem, lakierowanie parkietów, tel. kom. 0607090-260.
Tynkowanie, docieplanie, kompleksowe
wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0791-381-405,
0791-918-137.
Kompleksowe usługi remontowe, tanio, tel.
kom. 0696-263-697.
Mechaniczne cięcie i obróbka marmuru,
granitu, parapety, schody, kominki, tel. kom.
0603-114-757.
Malowanie, gładzie, zabudowa poddaszy płytą
/gk, tel. kom. 0607-429-818.
Solidnie, glazura, terakota, remonty,
wolne terminy, tel. kom. 0503-879-604.
Projektowanie domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznych, budynków
gospodarczych, rozbudowy, nadbudowy, tel.
kom. 0515-759-111.
Malowanie budynków z zewnątrz i wewnątrz,
docieplenia budynków, tanio, tel. kom. 0668125-151.
Malowanie gładzie, płyty k/g, wylewki, docieplenia panele, tanio, tel. kom. 0668-125-151.
Gładzie, płyty kg, malowanie, glazura, terakota,
panele, tel. (0-46) 832-73-78, 0604-136-932.
Dachy, konstrukcje, orynnowanie, od
10 zł/mkw., wolne terminy, tel. kom.
0606-305-290, 0505-011-905.
Budowa domów, budynków gospodarczych,
remonty, tel. kom. 0695-595-978.
Usługi koparko-ładowarką - łyżki 30, 43, 75,
łyżka skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom. 0601306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz
i okolice, tel. kom. 0600-764-110.
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, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, 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.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Hurtownia hydrauliczna (najtaniej w regjonie) w Centrum Budowlanym, Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Instalacje elektryczne nowe, przeróbki. Tanio,
szybko, wystawiamy rachunki, tel. kom.
0880-850-697.
Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.

Serwis hydrauliczny, tel. kom. 0785989-913.
Hydrauliczne, łazienki, ogrzewanie, tel. kom.
0781-781-316.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno-pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne, tel.
kom. 0604-245-722.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.
Hydroinstal, instalacje wodno-kanalizacyjne, nowoczesne kotłownie, instalacje i urządzenia gazowe, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0782-948-952.
Hydrauliczne, tel. kom. 0784-717-544.

ZESPÓŁ MUZYCZNY, WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE, TEL. KOM. 0692584-020.
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, 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.
Zabytkowym autem do ślubu. Wolne
terminy. Atrakcyjne ceny. Zdjęcia http://
utnij.eu/auto, tel. kom. 0604-131-581.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693-543604, 0698-068-388.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Śluby BMW 530 D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Samochód Kamaz: żwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0783-883-449.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784-487536, 0513-748-813.
Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja,
tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171-191.
Dekoracja kościołów, sal weselnych i innych,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom. 0512-250-166.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon, stroje
łowickie) - wesela, doświadczenie, tel. kom.
0698-085-068.
Wynajem limuzyn i Aut retro, tel. kom.
0605-305-579.
Zespól- wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.
Usługi transportowe, tel. kom. 0889-779-227.
Lincoln limuzyna - śluby, tel. (042) 71923-43.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela, zabawy,
tel. kom. 0507-792-106.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i okolice,
tel. (042) 719-15-31, tel. kom. 0887-797-225.
Zespół muzyczny „Diament” - wesela,
bale, imprezy okolicznościowe, tel.
kom. 0695-761-385, 0661-937-393.
Usługi transportowe, piach, podsypka, żwir,
cement, wapno, otręby, tel. (046) 838-88-46,
tel. kom. 0605-523-886.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Masaże lecznicze, tel. kom. 0664-011476 po 16.00.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, wolne terminy,
tel. kom. 0601-792-179.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0609661-559, 0880-442-001.
Dekoracja sal weselnych, pokrowce, obrusy,
tel. kom. 0693-776-474.
Przeprowadzki, towary różne, kontener 20
m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom. 0664013-145.
Przyjmę reklamę na duży samochód dostawczy
5 tys km/mies., tel. kom. 0664-013-145.
Zawiozę do ślubu BMW 7i Opel Omega C, tel.
kom. 0500-081-901.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Informatyk, tel. kom. 0605-274-529.
Kucharz, imprezy okolicznościowe, tel. kom.
0505-140-392.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom. 0607777-304 0509-766-163.
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Usługi transportowe Fiat Ducato, tel.
kom. 0788-769-879.
Dorabianie kluczy różnych, również nawiercanych i Gerda „rurka”. Czerwony kiosk, przy bl.
24, Bratkowice, tel. kom. 0606-319-335.
Śluby Jaguar Sovereign 20-letni, tel.
kom. 0603-107-489.
Samochód chłodnia do wynajęcia, tel. kom.
0660-989-008.
Gabinet Naturalnej Medycyny, tel. kom.
0791-189-485.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
BUS 9 OSÓB, ŁOWICZ, tel. kom.
0505-500-338.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy model - śluby, tel. kom. 0728-348-420.
Odnowię - pomaluję meble, tanio, tel. kom.
0661-853-627.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
DJ. Profesjonalne prowadzenie imprez okolicznościowych, wesela, 18-stki, dyskoteki
szkolne, itp., tel. kom. 0692-345-655.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.
Ogrody, projekt, wykonanie, pielęgnacja, tel.
kom. 0790-019-829.
Wypożyczalnia busów, przyczep, lawet MULMAR, tel. kom. 0602-749-718.
Stylizacja paznokci (metoda akrylowa,
żelowa, french styl, manicure, uzupełnienie). Zadzwoń, umów się na wizytę,
tel. kom. 0790-502-164.
Ogrody, trawniki, tel. kom. 0603-754-598.
Transport dostawczy skrzynia 2x4 m, tel. kom.
0506-671-456.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0691961-244.
RTV serwis ul. krakowska 11 naprawy gwarancyjne i po gwarancyjne, autoryzacje firm:
Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe, Pionier,
Sharp, Telestar, Elemis, Shivaki, Funaj i inne,
tel. (046) 837-28-85.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027-388.
Masaże lecznicze, tel. kom. 0790-436-760
po 16.00-tej.
Pogotowie komputerowe. Serwis,
naprawa, nauka obsługi, dojazd gratis,
tel. kom. 0601-827-814.
Meble kuchenne, garderoby, szafy wnękowe,
tanio i solidnie, tel. kom. 0662-293-805.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Auto-holowanie, platforma 6,5 m dostawczych wózków widłowych, tel. kom. 0605881-791.
Wypożyczę tanio stół wiejski, beczułki dębowe z kranikiem, możliwy dowóz, tel. kom.
0889-994-992.
Pranie dywanów, tapicerek, ERZET, tel.
(0-46) 832-82-12, 0608-172-838.
Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, u.
Kilińskiego 26, godz.11.00-16.00, tel. (0-46)
832-29-33, 0602-648-193.
Ścinka drzew w miejscach trudno dostępnych, tel. kom. 0604-622-534.
Naprawa komputerów z dojazdem do domu,
tel. kom. 0694-130-410.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Bramy, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje
stalowe, tel. kom. 0602-246-353.
Profesjonalne strony www i serwisy
internetowe. Konkurencyjne ceny, tel.
kom. 0501-431-986.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692, 0512342-751.
Usługi transportowe przeprowadzki, tanio, tel.
kom. 0502-045-123.
Pranie dywanów i tapicerek samochodowych, tel. kom. 0601-385-824.
AUDI A6-śluby, tel. kom. 0697-725-858.
Cyklinowanie, układanie parkietów, tel. kom.
0666-088-518.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
www.magbud.cba.pl, tel. kom. 0660306-446.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0602129-834.
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.
Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Transport, przeprowadzki, tanio, tel. kom.
0790-019-829.
Kłopoty z dłużnikiem? Profesjonalna
pomoc prawna - skutecznie. Biuro
Finansowe „A-LEX”, tel. kom. 0608224-789.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
Możliwość kupna towaru, faktury VAT, tel.
(0-46) 830-22-54, 0502-321-194.

Ogrodnicze, tel. (0-46) 833-74-31, 0504688-169.
AGD - serwis, tel. (0-46) 832-27-61, 046/83362-00.
Do ślubu nowym MERCEDESem E, tel.
kom. 0792-455-236.
Roboty ziemne, tel. kom. 0507-157-756.
BUS 9-osobowy, tel. kom. 0506-138-206.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0509614-224.
Od projektu do druku - wizytówki, kalendarze,
ulotki itd, tel. kom. 0506-138-206.
Karcher - pranie dywanów i mebli tapicerskich,
tel. kom. 0506-138-206.
DJ - imprezy, tel. kom. 0791-038-759.
Zespół Muzyczny Sebii, imprezy, www.sebii.
pl, tel. kom. 0503-580-514.
Wesela, przyjęcia i imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0603-045-110.
Ogrody - projektowanie i pielęgnacja,
tel. kom. 0604-325-439.
Śluby - AUDI A6, tel. kom. 0509-019-622.
Tanie ubezpieczenia w nowo otwartej agencji
ubezpieczeniowej, Zapraszamy, Zwolińskiego
1B, tel. (0-46) 814-26-60.

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.
36-latka z dwójką dzieci pozna miłego i odpowiedzialnego pana, tel. kom. 0798-226-177.
Mam 66 lat, poszukuję pani niskiego wzrostu,
tel. kom. 0784-788-651.
Kawaler 48 lat bez nałogów, z własnym
mieszkaniem pozna Panią, może być
z dzieckiem, chętnie z prawem jazdy, tel. kom.
0691-701-398.
Kawaler pozna miłą Panią do lat 50, cel matrymonialny, tel. kom. 0603-598-742.

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

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
korepetycje, tel. kom. 0501-475-100.
Język angielski - korepetycje, tel. kom. 0698514-448.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Angielski- magister anglistyki. Wszystkie poziomy. Przygotowanie do egzaminów. Tłumaczenia, tel. (046) 837-87-89,
tel. kom. 0602-715-933.
Prezentacja maturalna, pomoc, tel. kom.
0608-433-138.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Kursy: j. angielski, niemiecki, Stryków, tel.
kom. 0696-751-596.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Angielski - matura, egzamin gimnazjalny, korepetycje, nauczyciel, tel. kom. 0502-268-619.
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.
Prezentacje maturalne, doświadczenie,
tel. kom. 0600-626-712.
Chemia, tel. kom. 0601-613-963.
Matematyka dla studentów, licealistów, gimnazjalistów, tel. kom. 0792-245-010.
Skrzypce - nauka gry na instrumencie
w zakresie szkoły muzycznej I stopnia,
tel. kom. 0660-684-032.
Korepetycje z języka niemieckiego, student
germanistyki, Łowicz, 15 zł/h, tel. kom.
0602-399-307.
Angielski, tel. (046) 837-53-15.
Korepetycje - język angielski, tel. (046) 83795-02, tel. kom. 0885-917-296.
Angielski korepetycje, tel. kom. 0693-332008.
Angielski korepetycje, tel. kom. 0508-046468.
Centrum Języków Obcych Clever: angielski, niemiecki. Wszystkie grupy wiekowe,
przygotowanie do egzaminów (np. matura,
gimnazjum). Atrakcyjne ceny, tel. kom. 0505806-570, 0663-457-098.
Angielski korepetycje, wszystkie poziomy
Zduny, tel. kom. 0667-566-265.

Korepetycje - matematyka, tel. kom. 0503052-922.
Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.
Studentka III roku niemieckiego udzieli
korepetycji, okazja, doświadczenie, również
pedagogiczne (dzieci, egzamin gimnazjalny,
przygotowanie do matury), tel. kom. 0508503-203 po 15.00-tej.
Prezentacje maturalne, niedrogo i solidnie, tel.
kom. 0509-766-108.
Język angielski korepetycje - studentka filologi,
Zduny, tel. kom. 0889-842-738.
Korepetycje: jęz. angielski tel. 0691-171-202,
jęz. francuski tel. 0506-707-187.
Korepetycje: jęz. angielski, tel. kom. 0500173-474.
Język polski - korepetycje, szk. podst., gimnazjum, prezentacje maturalne, tel. kom. 0666284-990 po 17.00.
Pomoc w nauce, wypracowania, tel.
kom. 0509-428-674.
Angielski dla dzieci, tel. kom. 0503-739-723.
Angielski, korepetycje, studentka, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0501-748-689.
Angielski, tanio, tel. kom. 0667-160-766.
Angielski, tanio, tel. kom. 0607-160-766.
Matematyka, korepetycje, tel. kom. 0693366-068.
Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.
Angielski: ogólny, biznesowy: indywidualnie
i dwuosobowo, Żyrardów, tel. kom. 0501389-382.
Chemia, fizyka, matematyka, tel. kom. 0698402-521.

Kupię pszenżyto, jęczmień, pszenicę paszową.
Duże ilości, odbiór własnym transportem, tel.
kom. 0692-292-969.
Kupię cebulę, ziemniaki, buraczek, tel. kom.
0695-052-735.
Kupię sadzeniaka Irgę z papierami, tel. kom.
0515-182-587.
Ziemniaki jadalne z okolic Rawy Mazowieckiej - kupię, tel. kom. 0668-842-313 po19.00.

Kupię knurka, tel. kom. 0605-591-610.
Kupie byczki mięsne 150-250 kg, tel. kom.
0602-211-613.
Skup bydła rzeźnego w każdą środę
o godz. 8.00 w Niedźwiadzie nr 34, tel.
kom. 0504-270-890.
Prosiaki, byczki, tel. kom. 0603-609-674.
Kupię kaczki rosołowe, tel. kom. 0888300-626.
Kupię byki mięsne, mieszane do 400 kg, tel.
kom. 0603-802-304.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
Kupię kosiarkę listwową „Osę”, zgrabiarkę 4,
glebogryzarkę, tel. kom. 0502-939-200.
Przyczepa 6 t z dokumentami, może być
sztywna, tel. kom. 0600-335-473.
C-360-3P lub Zetora, tel. kom. 0503-952792.
Kupię T-25 do 5000 zł, C-330 do 7000 zł, tel.
kom. 0667-646-961

Kredyty dla rolników decyzja w 15 min,
tel. kom. 0500-167-670.

Obornik koński sprzedam, Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Sprzedam siano i słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-71-71.
Sprzedaż otrąb oraz wymiana na
zboże, tel. (042) 719-20-01, tel. kom.
0501-713-862.
Sprzedam ziarno kukurydzy mokrej 15t, tel.
kom. 0602-709-962.
Wytłoki z jabłek, przywóz, tel. kom.
0604-463-486.
Sprzedam czosnek zimowy do sadzenia, tel.
kom. 0506-552-043.

Sadzonki truskawek, różne odmiany, tel. kom.
0514-407-949.
Sprzedam kukurydzę suchą, tel. kom. 0600964-326.
Sprzedam kukurydzę i pszenżyto, tel. kom.
0515-182-587.
Sprzedam mieszankę zbożową i sprasowaną
na słomę, tel. kom. 0509-065-711.
Słoma belowana 120x120, tel. kom. 0606324-970.
Sprzedam pszenżyto, mieszankę, żyto i owies,
tel. kom. 0887-630-510.
Sprzedam owies, pszenżyto, tel. kom. 0694081-525.
Sadzeniaki ziemniaka oferuje Firma Nasienna
Granum Sp.j Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837-23-05.
Jęczmień, pszenica, tel. kom. 0667-459-967.
Sprzedam marchew odpadową, tel. (046) 83895-02.
Sprzedam czosnek do sadzenia, tel.
kom. 0604-262-184.
Sprzedam zboże, tel. (046) 839-13-52.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza,
tel. kom. 0606-370-008.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0694157-417.
Sprzedam 3 t owsa, 3 t pszenżyta, tel. kom.
0503-124-344.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0664-732718.
Duża ilość sianoliszonki, tel. kom. 0602522-478.
Ziemniaki Bryza, Satina, Denar, tel. kom.
0791-187-027.
Ziemniaki jadalne: Bryza i Santa, tel. kom.
0601-454-893.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0601-454893.
Sprzedam por i cebulę, tel. (046) 838-35-65.
Sprzedam zboże paszowe i kwotę mleczną
23300, tel. (046) 838-51-54.
Żyto, jęczmień, kukurydza, sianokiszonka, tel.
kom. 0506-115-015.
Obornik bydlęcy, duża ilość,
tel. (046) 838-79-56.
Słoma żytnia ze stodoły w małych kostkach,
wieś Wygoda 31.
Zboże paszowe, tel. (046) 839-63-24, tel. kom.
0600-763-979.
Sprzedam mieszankę owies i pszenżyto, okolice Dmosina, tel. kom. 0504-832-533.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0691-243-245.
Siano belowane i luzem, tel. (046) 83967-95.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0603754-598.
Sprzedam ziemniaki jadalne Irga i burak
pastewny, tel. kom. 0602-339-665.
Wytłoki jabłkowe, świeże z dostawą do
klienta. Wystawiamy fakturę VAT, tel.
kom. 0693-025-909.
Sprzedam odpady z marchwi, tel. kom. 0506293-986.
Przywiozę młóto browarniane i wytłoki
jabłkowe 2 x 6 t, tel. kom. 0605-629839.
Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, tel.
kom. 0515-236-142.
Sprzedam pszenżyto, jęczmień, Sanniki, tel.
kom. 0666-862-918.
Sprzedam 3 t zboża oraz 3 ha ziemi (prąd,
woda) w Piotrkówku, gm. Słubice, tel. kom.
0788-892-350.
Kolby po brukselce, okolice Rybna, tel. kom.
0696-395-098.
Słoma w belach, tel. kom. 0781-941-297.
WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Żyto, zboże paszowe, tel. kom. 0880-921661.
Kapusta biała holenderska, duże ilości,
tel. (046) 856-83-50, tel. kom. 0664-083-373.
Sprzedam siano, tel. (046) 838-45-80.
Siano sprzedam, Domaniewice, tel. (046) 83838-88.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0695761-300.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam żyto, tel. (046) 838-78-46.
Sadzonki truskawek, tel. kom. 0518-024-505.
Pszenżyto- sprzedam, tel. kom. 0664-723996.
Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.
Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0697746-859.
Wapno defekacyjne, wysłodki buraczane, tel. kom. 0502-384-747.

Wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe z
dowozem, tel. kom. 0695-608-762.
Kukurydza sucha, cena 550 zł/tona, tel. kom.
0601-775-632.
Sadzonka porzeczki czarnej, tel. kom. 0600947-480.
Sadzonka porzeczki czarnej i truskawki, tel.
(0-46) 833-05-35.
Sadzonka truskawki Honey, tel. kom. 0609942-131, 0607-419-946.
Sadzonka czarnej porzeczki, tel. kom. 0663317-764.
Odpady marchwi, możliwość dowozu, tel.
(0-46) 831-34-53, wieczorem.
Owies, pszenica, jęczmień, pszenżyto
(w dużej ilości), tel. kom. 0693-841-304.
Sadzonka truskawki i porzeczki, tel. kom.
0665-517-443.
Owies, tel. kom. 0792-247-972.
Marchew, tel. kom. 0601-942-571.
Słoma i siano, tel. kom. 0696-067-889.
Sprzedam sadzonkę truskawek, tel. kom.
0508-153-792.
Mieszanka w dobrej cenie, tel. kom. 0512335-269.

Byczki o różnej wadze sprzedam, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam wysokocielną jałówkę, byczki do
300 kg, tel. (046) 838-11-90.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 27.11.,
tel. (046) 838-18-03.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. (046) 83837-60.
Sprzedam jałówkę hodowlaną (obora pod
oceną), wycielenie początek listopada, tel. kom.
0609-192-308.
Dwie jałówki wysokocielne, termin połowa
listopada, dojarka przewodowa Westfalia ze
zbiornikiem 400 l, tel. kom. 0665-340-488.
Jałówkę na wycieleniu, Stare Grudze, tel. kom.
0697-646-058.
Dwutygodniowego buhajka Simentala, matka
import, po buhaju Weinoldzie, tel. kom. 0608431-725 po 20..
Jałówka wysokocielna, krowa, tel. kom.
0609-310-713.
Jałówka na wycieleniu, Jacochów 10.
Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. (024) 23652-58 po 20.00.
Kaczki czarnino-rosołowe, jałówka HF wysokocielna, termin wycielenia XII, tel. kom.
0507-699-568.
Krowa 10 lat, cielna 5 miesięcy, tel. (046) 83889-04 po 19.00-tej.
Jałowka, termin wycielenia 16.XI, tel. kom.
0697-505-770.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 835-23-35.
Krowa po wycieleniu, Jacochów 69,
tel. (046) 835-20-24 po 20-tej.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 839-13-48.
Sprzedam jałówki na wycieleniu, tel. (046) 83827-40.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0667-667-087.
Jałówka cielna, Jamno 73a, tel. kom. 0605159-165.
Byczek ok. 300 kg, tel. kom. 0601-615-639.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0605-159-165.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0691-534526.
Dwie jałówki 200 kg, tel. kom. 0782-933875.
Krowa po wycieleniu z trzecim cielakiem,
wieś Wygoda 31.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 83961-38, tel. kom. 0693-470-907.
Sprzedam 2 krowy na wycieleniu, listopad
i grudzień, likwidacja, tel. (046) 838-15-72.
Sprzedam jałówkę i kwotę mleczną 2951 kg,
tel. (046) 839-40-02 po 19.00.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel. kom. 0798122-595.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
16.11.2008, tel. (024) 277-90-23 wieczorem.
Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. (024) 23652-58 po 20.00.

Jałówki cielne. Czatolin 104, tel. (046) 83787-30.
Dwie jałówki cielne, dwie jałówki roczne,
zbiornik na mleko, tel. (046) 838-84-18, tel.
kom. 0695-301-081.
Sprzedam 2 krowy wysokocielne, Julianów 17.
Sprzedam jałówkę, 2 krowy na ocieleniu, tel.
kom. 0692-650-279.
Sprzedam krowę cielną, Domaniewice, Długa
Wieś 32, tel. (046) 838-38-75.
Jałówka wysokocielna, wycielenie 15.XI,
Mastki 27, tel. (046) 838-14-42.
Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0693975-413.
Sprzedam jałówkę cielną, 2.XII, tel. kom.
0722-331-153, 0693-136-300.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. (046) 83813-85.
Jałówka na wycieleniu, Bąków Górny,
tel. kom. 0502-155-162.
Jałówka, termin wycielenia 5 listopada, Wola
Makowska, tel. kom. 0514-873-511.
Jałówka cielna, tel. kom. 0507-731-265.
Krowa 5 lat, termin wycielenia 8 grudzień, tel.
kom. 0694-394-869.
Źrebak, krowa zacielona, mieszanka - sprzedam, tel. kom. 0721-108-001.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna 1998
rok, stan bdb, mało używany, garażowany, tel.
kom. 0509-232-201.
Agregaty uprawowe, talerzówki, pługi, kabiny,
opryskiwacze, kultywatory, wały strunowe,
żmijki, tury, kosiarki, rozsiewacze nawozów,
karuzele, brony polowe, rozrzutniki, tel. kom.
0608-684-292.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, dzwonić po
20.00, tel. (046) 838-40-77.
MTZ Pronar 82TSA, 2002 rok, Zetor Frontera
9641, 2004 rok, tel. kom. 0501-504-723.
Zetor 5340, 1998 rok, Zetor 5340, 2004 rok,
tel. kom. 0500-222-737.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Prasa zwijająca Deutz-Farm, walcowa
120x120, kombajn buraczany 1-rzędowy Stoll,
stan bdb, tel. kom. 0696-058-703.
Rozrzutnik 1 i 2- osiowy 1991 rok, tel. kom.
0792-025-205.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne, Biała
k. Zgierza, tel. kom. 0501-363-951.
Widlak akumulatorowy i gazowy, tel. kom.
0669-046-694.
Sprzedam rozrzutnik 2- osiowy, orkan, wagę
1t, zgrabiarkę do zielonek, siewnik do zboża
Saksonia i agregat uprawowy 3,8m i 4,2m, tel.
kom. 0660-593-920.
Kombajn zbożowy CLAAS DOMINATOR
66, tel. kom. 0510-420-824.
Ursus 3512 lub Ursus C-330, tel. kom. 0501630-255.
Zetor 4340, Zetor 3320, 1997 rok, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 5245, Zetor 7745, 1989 rok, tel. kom.
0500-222-737.
John Deere 6200, 90 kM, przyczepa 4 t, wywrot, przyczepa 6 t, sztywna, opryskiwacz Hardi, 1500 l, prasa Z-224/1, prasa rolująca Claas
Roland, 2002 rok, tel. kom. 0501-504-723.
Nowe ciągniki Belarus. Raty, gwarancja. Cena 60000 zł, tel. kom. 0501504-723.
Pług 2-skibowy, kosiarka rotacyjna, rozrzutnik
1-osiowy, tel. (046) 838-12-30.
Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu,
tel. kom. 0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
Talerzówka do C-360, przyczepa, tel. kom.
0692-617-239.
Sprzedam 2 przyczepy, tel. kom. 0692-617239.
Nowy podbieracz do Bizona 56, tregry 14
(długości 8 m), tel. (046) 838-70-28, tel. kom.
0783-668-532.
Waga stacjonarna 1 t do bydła, silnik C-360-3P,
tel. kom. 0693-830-160.
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Rozdrabniacz bijakowy z wydmuchem, tel.
kom. 0515-709-048.
Obcinarka do cebuli, obsypnik kopców,
rozsiewacz RCW3, cedzarka do warzyw 2
i 4-rzędowa, kosiarko-rozdrabniacz 3 m, tel.
kom. 0692-630-295.
Ciągnik C-360, 1980 rok, Tur do ciągnika
C-360, tel. kom. 0515-938-370.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
0510-289-791.
Sprzedam Ursus 1224 lub zamienię, tel. kom.
0663-994-140.
Zgrabiarka Fella Tandem, tel. kom. 0511345-546.
Przetrząsarka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0511-345-546.
Rozsiewacz Amazone hydrauliczny, tel. kom.
0511-345-546.
Pług 4-skibowy grudziądzki, nowe deski,
lemiesze, tel. kom. 0515-291-421.
Kombajn Anna, 1992 rok, szeroka listwa,
tel. (024) 260-77-82.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska Sip,
tel. kom. 0697-714-837.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Przyczepa rolnicza D-45, wywtotka, tel. kom.
0502-163-377.
Siewnik nawozowy Sulky 800 kg, sadzarka
do ziemniaków, redło do ziemniaków, siewnik
nawozowy Lejek, pompa szambiarka, tel. kom.
0600-415-353.
Prasa rolująca Blanchot-Welger BL-250, tel.
kom. 0887-619-061.
Prasa kostkujca Z-224, stan bdb, prasa
rolująca Grenland, baloty 120x120,
sznurek, rotor, noże, stan bdb, tel. kom.
0721-469-563.
Sprzedam rozsiewacz nawozu 2- talerzowy,
800kg, agregat uprawowy 3,6m, pług 5- skibowy, sadzarka do ziemniaków, przyczepa
samozbierająca „jugosławianka”, tel. kom.
0602-211-613.
Ursus 2812, tel. kom. 0692-387-028.
Sprzedam ciągnik Ursus C360, rok
1978 i rozrzutnik 2- osiowy, rok 1984,
tel. kom. 0885-842-963.
Sprzedam ciągnik Uniwersal U-453 1997
rok, na chodzie, I właściciel, tel. kom. 0782173-387.
Rozrzutnik dwuosiowy 4 tony, 7,5 tys. zł., tel.
kom. 0668-204-936.
Cyklop polski, z kabiną, tel. kom. 0668-355-034.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy fabryczny
i wielorak, tel. kom. 0667-950-022.
Agregat nowy podorywkowy na 7 graczek 3 m,
talerze, wałek, tel. kom. 0604-353-632.
Prądnica ciągnikowa 20 kW, tel. kom. 0691033-754.
Bizon Z-56, rozrzutnik, tel. kom. 0880-090-717.
Sprzedam ciągnik Władimirec T25A, po remoncie kapitalnym, tel. kom. 0698-038-765.
MTZ 80 z Turem, 1990 rok, tel. kom. 0782647-708.
C-330, 1975 rok, po kapitalnym w 2008, tel.
kom. 0503-499-047.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
prasę kostkującą Z-224, ładowacz czołowy
3-sekcyjny do Zetora, dmuchawę pionową do
siana, tel. kom. 0661-323-863.
Sprzedam ciągnik Ursus C-385, zarejestrowany, tel. kom. 0609-297-633.
Przyczepa ogrodnicza, pompa do nalewania
paliwa elektryczna, piła spalinowa do drewna,
tel. kom. 0697-343-849.
Siewnik zbożowy Fiona, stan bdb, 2100 zł, gruber 9 łap, 3000 zł, tel. kom. 0663-647-066.
C-330, 1992 rok (składak), stan idealny,
19000 zł, tel. (042) 719-63-03, tel. kom.
0605-920-882.
Kabiny C-330, C-360, Tury C-330, C-360,
tel. kom. 0608-684-292.
Kombajn ziemniaczany Bolko, agregat bronowy, brony lekkie 6, obsypnik ziemniaczany
3- i 5-redełkowy, sadzarka czeska, tel. kom.
0793-777-170.
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Rozrzutnik obornika dwuosiowy 4 t, siewnik
Poznaniak do zboża, tel. kom. 0793-777-170.
Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał, tel. kom.
0791-979-071.
Rozrzutniki tandem 6 t, talerzówki, agregaty,
kabiny, tury, tel. (046) 837-53-86.
Gniotownik Sipma H-733, mieszalnik 1,2 t, jak
nowe, tel. kom. 0603-609-674.
Siewnik 17 rurek z bronami zagarniającymi,
tel. kom. 0697-270-723.
Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0503-124-344.
Ciągnik z Turem po remoncie, tel. kom.
0880-622-387.
Ferguson przedni napęd, 1983 rok, tel. kom.
0500-158-710.
Sprzedam agregat uprawowy, szerokość robocza 3 m, tel. kom. 0501-850-017.
Sprzedam kombajn Anna, tel. kom. 0693552-221.
Ursus C-3603P bez możliwości rejestracji, tel.
kom. 0604-778-092.
Ciągnik Massey Ferguson 225, 1990 rok, 3400
Mtg, kabina, I właściciel, stan bdb, 30000 zł do
negocjacji, tel. kom. 0507-053-839.
Ursus 5714, 2003 rok, stan bdb, tel. kom.
0697-070-124.
Agregat uprawowy szer. 3,60 m, stan bdb, tel.
kom. 0697-070-124.
Kombajn Bizon Z056 z sieczkarnią, 1985
rok, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0693-286-047.
Koparka ciągnikowa, tel. kom. 0506-115015.
Przyczepa samozbierająca TO-72, kombajn
Bizon ZO50, tel. kom. 0605-997-370.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom.
0502-453-671.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Sprzedam beczkowóz ocynkowany 4200 l,
3600 l, tel. kom. 0506-829-897.
Ładowacz zawieszany na tył, widły + łyżka,
tel. kom. 0507-194-817.
Rozrzutnik obornika 3,5t, kosiarkę rotacyjną
czeską, tel. kom. 0608-215-470.
Rozrzutnik jednoosiowy 4 t ZSRR 1990 rok,
stan bdb, wszystko w oryginale, cena 4000zł,
tel. kom. 0604-499-308.
Wycinaki do kiszonek mieczowe,
tel. (024) 356-20-88.
Ursus C-360, tel. kom. 0502-453-671.
Beczkowóz Meprozet 3000 l, 1995 rok, tel.
kom. 0604-213-682.
Sprzedam ładowacz Cyklop, ciągnik C-360
z turem, kosiarkę rotacyjną czeską, zgrabiarkę
7, tel. kom. 0606-882-785.
Ursus 1224, 1990 rok, tel. kom. 0603-061820.
Beczka asenizacyjna holenderska, tel.
kom. 0601-272-521.
C-330, tel. (046) 838-16-58 wieczorem.
Sprzedam ciągnik C 360 3P, rok 1989 i talerzówkę 16 talerzy, tel. kom. 0662-089-395.
Sprzedam: Ursus 3512 (600 mh), New Holland 5635 i Massey Ferguson 690, tel. kom.
0604-281-093.
Sprzedam opony 825x20, 4 szt. + fartuchy +
dędki, zużycie 10%, tel. kom. 0668-164-043.
Ursus 4512, 1989/1990 rok, kabina komfortowa, nowe szerokie opony, oryginalny
lakier, 4 tys. mh, I właściciel, Maurzyce 26,
gm. Zduny.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny
rolnicze, pilarki i kosy, kosiarki, środki
ochrony roślin. Hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, Domaniewice, ul. Główna
6, tel. (046) 874-72-88, tel. kom. 0609455-676.
Sprzedam Ursus 3512 1994r, 2700 Mph,
szerokie ogumienie, stan idealny, tel. kom.
0512-874-011.
Barakowóz, kopaczka, śrutownik,
tel. (046) 837-66-52.

Deszczownie z silnikiem, 1997 rok, tel. kom.
0693-531-562.
Zetor 10540, 4x4, 1998 rok, beczka asenizacyjna 8000 l HTS Fortschnit, prasa rolująca
Deutz Fahr Vicon, 2001 rok, tel. kom. 0608420-169.
Ciągnik MF 255, 1993 rok z kabiną komfortową, 1900 Mtg, prasa Z-224/2 Sipma, 2000 rok z
podajnikiem, tel. kom. 0692-601-689.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1990 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Ładowacz Tur do ciągnika Zetor 5340/7340 lub
podobne, tel. kom. 0692-601-689.
Kabina do MF 255 lub 3512, 1400 zł, kabina do
C-330, 1000 zł, tel. kom. 0692-601-689.
C-3603P, 1985 rok, kabina do C-330, tel. kom.
0721-347-741.
C-330, 1984 rok, kultywator z wałkiem 2,10 m,
rozrzutnik obornika 2-osiowy, pług 2-skibowy,
tel. kom. 0886-017-770.
Pług 3, kultywator 2,70 „Grudziądz”, tel. kom.
0880-353-819.
Śrutownik Bąk 7,5 kW (bijakowy), tel. kom.
0880-353-819.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy, 1995 rok, stan
bdb, tel. kom. 0880-353-819.
Przetrząsaczo-zgrabiarka 5-gwiazdowa, tel.
kom. 0502-939-200.
Kopaczka 2-rzędowa, tel. kom. 0502-939200.
Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, stan bdb, tel.
kom. 0880-353-819.
C-330, 1971 rok z kabiną, tel. kom. 0880353-819.
Opiełacz do buraków, warzyw i truskawek
6-rzędowy - wielorak, tel. kom. 0502-939200.
Rozdrabniacz do buraków i warzyw 1,5 kW
Jemioł, tel. kom. 0880-353-819.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam prasę Z-224 z podajnikiem,
tel. (024) 282-27-75.
Przyczepa do sianokiszonek Slaf, Ursus 1204
4x4 1980 rok, Ursus 385A 4x4 1978 rok
z Turem, tel. kom. 0604-065-131.
Lamborghini 150 KM z Turem 1992 rok
+ pług śnieżny, Fiat 680 4x4 1988 rok,
agregaty uprawowe różne, pługi zagonowe
Kverneland, talerzówki Kverneland, tel. kom.
0604-065-131.
Rozrzutnik Tandem 6 t, 4 lata, stan bdb, drabinka do prasy, tel. (046) 838-49-92.
Walce, kolczatki do wałowania, siewniki
zbożowe z podsiewaczem nawozu, mieszadło
do szamba 2005 rok, włóki, podnośnik samochodowy 2500 kg, montażownica oponowa,
tel. kom. 0604-065-131.
Przyczepka typu Sam, nierejestrowana,
1,50x2,50 m, tel. kom. 0607-624-733.
Sprzedam przetrząsarko -zgrabiarkę 4 zawieszaną. Sadowo 22, gm. Iłów, jestem codziennie
po 18.00.
Sprzedam ciągnik C-330, stan bdb, tel. kom.
0602-528-051.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
tel. (046) 838-23-19.
C-360, stan bdb, przyczepa 4,5 t, 6 t wywrot,
lejek do nawozu, tel. kom. 0600-335-473.
Tur Howard do Zetora, agregat uprawowy
Grudziądz 4 m, tel. kom. 0600-335-473.
Brony różne wielkości, kolczatka do pługa, tel.
kom. 0600-335-473.
Rozrzutnik jednoosiowy, ładowacz na osi,
tanio, tel. kom. 0781-237-666.
Opryskiwacz 1000 l polowy 12 m ciągany, tel.
kom. 0696-395-098.
Zetor 5211 1987r, siewnik Poznaniak,
pług 4-skibowy, I właściciel. Zakulin 8,
tel. (046) 838-89-41, tel. kom. 0602-731-582.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, 1994 rok, tel.
kom. 0696-395-098.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.
Ursus C-360, 1985 rok, oryginał z kabiną, prasa
zwijająca Warfama Z-543, 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0693-136-318.
Opryskiwacz 600 l, tel. kom. 0781-941-297.
Bizon, talerzówka 3 i 8 m, pług 4-skibowy, tel.
kom. 0664-083-373.
C-360, tel. (046) 838-84-18, tel. kom. 0695301-081.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 t, tel. kom.
0604-866-936.
Ciągnik Ursus 4512, 1993 rok, tel. kom.
0695-432-789.
Ciągnik do remontu i dojarkę - sprzedam, tel.
kom. 0506-891-289.
Sprzedam rozdrabniacz Jemioł, tel. kom.
0601-662-915.
Sprzedam przedni pług spychający od Białoruśki, okna metalowe 8 szt 110x85cm, tel.
kom. 0512-452-513.
Prasa Sipma Z224/1 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0608-106-614.
Prasa Sipma Z224/1 rok 1992 rok, 10000 zł,
tel. kom. 0607-809-288.
Prasa rolująca Sipma Z569/1 2002 rok, tel.
kom. 0666-936-403.
Prasa rolująca Warfama Z-543, 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 0666-936-403.
Orkan II, kabina C-360 lub C-330, opryskiwacz
400 l, tel. kom. 0607-809-288.
Przyczepa D47 1984 rok, wywrot, tel. kom.
0607-809-288.

MTZ Pronar 82SA 2006 rok, I właściciel, tel.
kom. 0666-936-403.
Ursus U914, 2000 rok, I właściciel, 900 MTh,
tel. kom. 0608-354-272.
Ursus C 360, 1982 rok lub C 360 1978 rok, tel.
kom. 0607-809-288.
Ciągnik C-4011 przerobiony na C-360, stan
bdb, tel. kom. 0605-661-371.
Zetor 5340, 1996 rok, krajowy, Ursus 3512,
1995 rok, prasa Sipma Z-224/1, 2000 rok, tel.
kom. 0604-213-682.
Sprzedam Zetor 5211, 1986 rok lub zamienię
na większy, tel. kom. 0886-158-716.
Ursus C-360, tel. kom. 0602-249-820.
JCB 525-58, 1995 rok, wysięk ramienia 5 m,
do 2000 kg udźwigu, ładowarka czołowa THW
Berobau, 1990 rok, tel. kom. 0600-428-743.
Kompresor 300 l 2-tłokowy, montażownica do
kół Corghi, tel. kom. 0600-428-743.
Renault 103.14, 4x4, 1987 rok, 105 KM, wybieraki do kiszonki, Tur do ciągnika, podnośnik
widłowy do ciągnika, John Deere 2040S, 1987
rok, 4x4, tel. kom. 0600-428-743.
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.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka do
ładowania, tel. kom. 0600-428-743.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0792249-946.
Przyczepa samozbierająca, 22 noże tnące,
łamany dyszel, ładowność 4 t, Orkan 2,
tel. (046) 838-13-40, tel. kom. 0609-541-340.
Ciągnik Case International 4x4 1993 rok, 125
KM, tel. kom. 0509-934-160.
C-3603P, 1985 rok, C-330M, 1986 rok,
C-330M, 1988 rok, T-25, 1979 rok, tel. kom.
0608-128-670.
Tur 3-sekcyjny Hydrametu, łyżka, widły,
obciążnik, rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
0608-128-670.
Tury do Ursusów, MF 255/235, T-25. Hydrauliczne i na linkę. Nowe systemy mocowań, tel.
kom. 0608-128-670.
Betoniarko-mieszalniki od 400 do 800 l,
napędzane elektrycznie i hydraulicznie, tel.
kom. 0608-128-670.
Beczka asenizacyjna, 4500 l, tel. kom. 0698356-221.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Zetor 5211, 1989 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Rozrzutnik obornika 9 t, przetrząsacz Stoll, tel.
kom. 0693-830-160.
Ciągnik C-360, stan bdb z nowym Turem, tel.
kom. 0692-650-224.
Ciągnik T-25, I właściciel, tel. kom. 0692799-842.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy 4 t radziecki, 1990 rok, stan dobry, tel. kom.
0606-490-951.
Ursus C-335, 1985 rok, 1600 mth, stan bdb, tel.
kom. 0880-307-462.
Ursus C-360-3P, stan idealny, Sochaczew, tel.
kom. 0889-721-665.
Ursus C-4011, stan bdb, przyczepa 3,5 t,
kultywator 16-zębowy, opryskiwacz, ceny do
uzgodnienia, tel. kom. 0694-214-074 po 16.00.
Rozrzutnik Borchard 8-9 t, hydrauliczna
klapa, stan jak nowy, pług Kverneland F-160
4x4, nowe elementy robocze, tel. kom. 0792999-135.
Pług Krone 3-skibowy, obrotowy, zabezpieczenia resorowe, stan bdb, rozrzutnik Fortschritt
T-088 12 t + nadstawki do kiszonek, po odbudowie, tel. kom. 0792-999-135.
Przyczepa technologiczna Fortschtitt Annaburger do kiszonek, hydrauliczna klapa, rotor
dozujący; Case Maxmus 5140 1992 rok, tel.
kom. 0792-999-135.
Ursus 1614 1993 rok, szybka skrzynia; prasa
Galligani zmiennokomorowa, szeroki podbierak; pług Overum 6-skibowy, obrotowy,
półzawieszany, tel. kom. 0792-999-135.
Talerzówka Kverneland 5,5 m hydraulicznie
składana; talerzówka Viking 3,6 m składana
do transportu, talerze o średnicy 10 cm, tel.
kom. 0792-999-135.
Deszczownie szpulowe 300 m i 360 m;
rozrzutnik Duchne 10-12 t, tandem; siewnik
Amazone 4 m D7, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0792-999-135.
Dźwig do rozsiewacza przystosowany do
załadunku Bigmaków z nawozem; siewnik
Nordsten 3 m, 1997 rok, redlice talerzowe, tel.
kom. 0792-999-135.
Siewnik Fiona 3 m, siewnik Fiona 2,5 m,
żmijka do zboża 8,5 m ocynkowana, tel. kom.
0792-999-135.
Siewniki 4-rzędowe do kukurydzy z podsiewaczami nawozu Monosem i Pneumosen;
konstrukcja wiaty stalowej 12x24x4,8 m, tel.
kom. 0792-999-135.
Owijarka do sianokiszonek; pług Overum 4
obrót, 1998 rok, tel. kom. 0792-999-135.
Zetor 7245, tel. kom. 0885-010-245.
Ładowacz Cyklop, 1990 rok, tur do 912, 914,
na joystick samopoziomujący, siewnik zbożowy 4 m Amazone, tel. kom. 0600-822-089.
Pług obrotowy 3-skibowy, stan bardzo dobry,
cena 4200 zł, tel. kom. 0601-775-632.
Koparko-spycharka Białoruś, typ rolniczy, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0601-775-632.

Rozrzutnik 2 osiowy i taśmociąg 27 m długi,
tel. kom. 0606-486-383.
Ciągnik Zetor 25 w całości lub na części, tel.
(0-46) 835-31-59.
Oś do dwukółki od ciągnika, tel. kom. 0722359-336.
Ciągnik siodłowy DAFXF 430 2001 rok, sprowadzony nierejestrowany, Scania 144 530KM,
tel. kom. 0606-426-591.
Kopaczka elewatorowa, borny 3, platforma
metalowa wymiary 3.5 m na 160, sadzarka
czeska, tel. kom. 0510-734-342.
Przetrząsarka pasowa do siana i siewnik
konny 15 rurek, ładowacz Trol, tel. kom.
0510-734-342.
Koparko-ładowarka MF50D i czarna ziemia,
tel. kom. 0513-890-660.
Ciągnik PRONAR MTZ 320A, 1999 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0692-902-246.
Koparka linowa KM 251, tel. kom. 0601348-899.
Ciągnik Zetor 5340, Rewers 1996 rok, tel.
(0-46) 813-75-00, 0661-970-417.
Zetor po kapitalnym remoncie - super stan, tel.
kom. 0506-609-999.
Wózki widłowe elektryczne i spalinowe: Still
2003 rok, Clerk 3t, Bułgar 1,6t, TOYOTA 6
FG 1,5 t, 1999 rok, GPW 2007 2,5 t, Kalmar
8t udźwigu, Jungheinrich 2003 rok, wysokość
składowania i inne, tel. kom. 0518-729-605.
Koparko-spycharka Białoruś, 1986 rok,
C330 bez prawa rejestracji, tel. kom. 0518729-605.
Kombajny zbożowe John Deere 935, 965, Ferguson 430 i 307, tel. kom. 0518-729-605.
Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0663-613456.
Opryskiwacze 400l-600l, nowe, tel. kom.
0507-264-408.
Śrutownik bijakowy 11KW, tel. kom. 0602377-578.
Naprawa pomp wtryskowych i wtryskiwaczy,
dojazd do klienta, naprawa ciągników rolniczych, tel. kom. 0514-444-133.
Opryskiwacz ślęza na kołach, tel. kom. 0661427-465.
Prasa Z240, cyklop, tel. kom. 0663-467-555.
Agregat HONDA 9,5 KW, nowy, tel. kom.
0667-585-602.
Glebogryzałka, tel. kom. 0669-366-178.
Opryskiwacz 400 l z atestem, płaska beczka,
pług V, podorywka Grudziądz, tel. kom.
0697-025-388.
Ciągnik Zetor 5211, 1989 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0513-196-936.
Rozsiewacz Kos, tel. kom. 0512-451-076.
Ciągnik C-335, bez możliwości zarejestrowania, tel. kom. 0663-884-046.
Kopaczka ciągnikowa i przetrząsarko - zgrabiarka (słoneczko), tel. kom. 0605-090-901.
Ciągnik C-330. Tel. 044/710-64-19, 0695443-386.

Sprzedam tunel foliowy 7x30, zbiornik metalowy 25 m3, tel. kom. 0669-096-414.
Sprzedam niedrogo kwotę mleczna 5000 l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.00.
Sprzedam obornik, Małszyce 14, tel. kom.
0606-281-707 po 20.00-tej.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0607172-809.
Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg, tel. kom.
0782-173-387.
Sprzedam obornik, Skaratki, tel. kom. 0608588-320.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0793-777-170.
Waga inwentarska 1 t, tel. kom. 0602-522478.
Sprzedam 2 opony do MTZ 15,5x38, 120x18
szt., tel. (024) 285-42-23.
Sprzedam schładzalnik do mleka 350 litrów,
tel. (046) 838-75-23 po 18.00-tej.
Sprzedam dojarkę z bańkami, tel. kom. 0667667-087.
Sprzedam kwotę mleczną 32000 kg, tel. kom.
0667-667-087.
Kwota mleczna, tel. (046) 838-09-27.
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Tiben,
tel. kom. 0604-794-040.
Sadzonki porzeczki czerwonej Rondom Junkers, tel. kom. 0609-025-538.
Kwota mleczna 3,5 tysiąca litrów, tel. kom.
0663-647-066.
Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167670.
Sprzedam kwotę mleczną 6 tysięcy litrów, tel.
kom. 0512-874-011.
Sprzedam opony rolnicze 14.9x28, nowe, 1300
zł, tel. kom. 0600-326-597.
Sprzedam błotniki i maskę do Fergusona 255,
Ursusa 2812, 3512, tel. kom. 0502-133-982.
Sprzedam kwotę mleczną, gm. Sanniki, tel.
kom. 0602-670-883.
Kwota mleczna, tel. (046) 838-82-10 po
18.00-tej.
Dam 1 ha sadu wiśniowego do wykarczowania, tel. kom. 0606-663-868.
Kwota mleczna 6000 kg, tel. kom. 0694903-163.
Drzewka śliw Lepotica, Herman, tel. kom.
0504-313-270.

Sprzedam tunel foliowy, tel. kom. 0696923-893.
Kwota mleczna 48782 l, schładzalnik do mleka
525 l, 1997 rok, dojarka Alfa-Lawel 2 szt., tel.
kom. 0781-319-650.
Sprzedam kwotę mleczną 6246 kg, 50 gr./kg,
tel. kom. 0600-177-991 po 15.00-tej.
Sprzedam obornik gęsi, tel. kom. 0512476-760.
Sprzedam skrzynio-palety na jabłka, tel. kom.
0603-538-959.

Cięcie poplonów, odwóz, tel. kom. 0604463-486.
Autolaweta przewóz maszyn rolniczych, tel.
kom. 0781-941-297.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz ul.
Chełmońskiego 31. Specjalista chorób psów
i kotów. USG, Rentgen, EKG, badania laboratoryjne na miejscu, wizyty domowe. www.
tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
Szczenięta Beagle, tel. kom. 0606-752-762.
Sprzedam szczeniaki Owczarki Niemieckie,
tel. kom. 0604-448-293.
Sprzedam małe bernardyny, tel. kom. 0695088-064, 0506-840-650.
Yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Pawie, bażanty, kaczki ozdobne, tel. kom.
0501-330-068.
Śliczne jamniczki 7-tygodniowe, zaszczepione
i odrobaczywione, tel. kom. 0886-440-852.
Yorki - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Oddam szczeniaki po małej suczce, śliczne,
tel. (046) 837-56-22, (46)837-52-48.
Sprzedam szczenięta Owczarka niemieckiego,
Boksera, Buldoga francuskiego i Pekińczyki,
tel. kom. 0662-235-933.
Szczeniaki amstaf, tel. kom. 0668-002-182.
Sprzedam owczarki niemieckie - 6 tygodniowe, tel. (046) 837-07-40 do godz. 17, tel. kom.
0601-790-933.
Westy - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Alaskan malamute szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
Pawie, ozdobne bażanty 8 gatunków, gęsi 3
gatunki, kury araukany, białoczuby, tel. kom.
0603-226-494.
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego
długowłose, tel. kom. 0660-516-919.
Sprzedam szczenięta pudel miniaturowy, tel.
kom. 0880-689-422.
Króle, tel. kom. 0500-296-173.
Fermę szynszyli, tel. kom. 0500-296-173.
Chart włoski, tel. kom. 0500-296-173.
Sprzedam 7-tygodniowe owczarki niemieckie, po rodzicach z rodowodem, tel. kom.
0694-308-076.
Sprzedam Owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie
długowłose, tel. (046) 861-25-79, tel. kom.
0663-657-020.
Sprzedam owczarki niemieckie 11-tygodniowe
mocnej budowy, tel. kom. 0668-478-617.
Sprzedam szczeniaki Bernardyny, tel. kom.
0602-394-036.
Amstaff szczeniaki, tel. kom. 0502-601-047,
0502-221-091.
Czarny szczeniak Ratlerek, 0604109-057 po 16.00-tej, tel. kom. 0692405-410.
Owczarki niemieckie: pies i suka 7-miesięczne,
tel. kom. 0667-882-172.
Króliki ras mięsnych do hodowli i na
ubój, około 150 szt., tel. kom. 0697634-257.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0513-291600.
Sprzedam szczenięta Labradory maści czarnej
i biszkoptowej, tel. (046) 838-80-83, tel. kom.
0668-171-618.
Strzyżenie psów, tel. kom. 0503-739-723.
Roczny Labrador, tel. kom. 0664-477-672.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0606-511435.
Labradory szczenięta, rodowodowe, tel. kom.
0602-521-415.
Labradory czarne i biszkoptowe, tel. kom.
0602-250-573, 0501-101-691.
Klacz źrebna ze źrebakiem 5 lat i 2 kozy, tel.
kom. 0667-199-340.
Kucyki, tel. kom. 0506-609-999.
Pudelki miniaturki, szczenięta, białe, tel. kom.
0692-648-731.
Yorki szczenięta, tel. kom. 0607-429-818.
York Suczka, 4 miesięczna, stalowo-złota. Tel.
046/ 855-01-68, 0664-386-440.
Świnki wietnamki - dorosłe, tel. kom. 0694394-869.
Kaukazy, tel. kom. 0888-993-056.
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Mówił o sobie: urzędnik państwowy
Około 40 osób przyszło
w czwartek, 23 października
na spotkanie z Hanną Grabińską, organizowane przez
ŁKK oraz oddział miejski Civitas Christiana. Tematem
spotkania był reprtint książki „Dyplomacja w Dachau”,
wydanej przez łowicką Poligrafię, autorstwa Mieczysława Grabińskiego.

M

nia 1945. W Dachau pisał notatki,
które udało się ocalić, dzięki czemu książka o jego wojennych losach
mogła powstać. Po wojnie 2 lata
przebywał w Monachium, a potem
w Londynie, dokąd sprowadził swoją rodzinę. Zmarł w 1960 roku.
Pomysł obecnego wydania książki „Dyplomacja w Dachau” zrodził się zupełnie niezależnie w myślach pani Hanny i jej brata Jerzego,
mieszkającego w Kaliforni. 3 lata
temu Hanna Grabińska miała już
dość mocno zaangażowane przygotowania do wydania książki ojca,
gdy brat dał jej znać, że wybiera się
na pielgrzymkę do Rzymu, po której przyjedzie do niej do Warszawy,
na tydzień.
Gdy brat przyjechał, ku jej zaskoczeniu pokazał częściowo przetłumaczoną na angielski książkę taty.
Mówił, że robi to po to, aby przeczytali ją jego synowie, bo on tego
co w niej jest, nie może im wytłumaczyć. Miał nadzieję, że gdy przeczytają, sami zaczną zadawać pytania. Po pewnym czasie zrodził się
też pomysł przetłumaczenia książki na niemiecki. Hanna Grabińska
zwróciła się z prośbą o sfinansowanie tłumacza do Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, tymczasem Rada podjęła się też sfinansowania wydania niemieckiej wersji, bo - jak się okazało - Andrzej
Przewoźnik, znał książkę Grabińkiego. Natrafił na nią na początku
lat 90., gdy szukał materiałów na
temat Jugosławii.

ieczysław Grabiński urodził
się w 1893 roku w Wieluniu.
W latach szkolnych był zaangażowany w działalność niepodległościową organizacji młodzieżowej
„Zarzewie”, za co w wieku 18 lat
trafił na 3 miesiące do więzienia.
Po maturze podjął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1917 roku.
Walczył w Legionach Józefa Piłsudskiego, a w niepodległej Polsce został pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trafił
do służy konsularnej, a w latach
1919-1933 pracował na placówkach w Odessie, Moskwie, Zagrzebiu, Gdańsku, Czerniowcach.
Od grudnia 1935 roku do marca 1939 roku był konsulem generalnym RP w Wiedniu, skąd skierowano go do Monachium, gdzie
pracował do września 1939 roku.
Następnie został skierowany do
Zagrzebia, w którym był konsulem
generalnym do 14 kwietnia 1941.
Tego dnia miasto zajęły wojska niemieckie, a on - pomimo immunitetu dyplomaty - został aresztowany i
Córka swojego ojca
osadzony w więzieniu. Przebywał
w Grazu i Monachium, potem traPodczas łowickiego spotkania
fił do obozu koncentracyjnego córka przedwojennego dyplomaty
w Dachau, w którym był do kwiet- mówiła nie tylko o książce wyda-

nej w 1946 roku w Monachium, ale
także o swoim ojcu, swojej rodzinie i o sobie. Jak zauważyła, książka jej ojca zaczyna się w momencie
szczytu jego dyplomatycznej kariery, którą przerwał wybuch wojny.

w Wilnie, a wiadomość o końcu wojny była dla niej, 14-letniej
wówczas dziewczyny, dramatem istnym „końcem świata”. Mówiąc
o ojcu podkreślała, że zawsze mówił
o sobie „urzędnik państwowy”.

Hanna Grabińska otrzymała czerwone róże z biało-czerwoną
wstążką. Dziękując za nie przyznała, że to miły gest.
Podczas trwającego około 2 godzin
spotkania przeplatały się opowieści o przedwojennych, wojennych
i powojennych losach polskiego
dyplomaty z refleksjami na temat
ludzkiej godności, honoru, państwa i narodu oraz rozważaniami
o autorytetach.
Hanna Grabińska mówiła w sposób bardzo naturalny o tym, że wojnę spędziła pod opieką dziadków

Ciekawostką była dygresja na
temat autorytetów. Bo gdy po wojnie mieszkał już w Londynie, przez
2 lata starał się o zgodę na to, aby
przyjechała do niego żona z córką
i synem. Gdy sprawa wydawała mu
się beznadziejna, pisał nawet do ówczesnego papieża Piusa XII - pomimo, że nie był on życzliwy Polakom
- do gen. Eisenhowera. Pani Hanna nie wie, czy osoby te zrobiły co-

kolwiek w tej sprawie, ale ostatecznie jej rodzina dostała zgodę, aby
być razem.
Życiorys Hanny Grabińskiej, odsłonięty przez nią samą w pewnej
części, to też historia jak z filmu.
Zdawała polską maturę w Monachium, mając 17 lat, czyli rok wcześniej niż jej rówieśnicy. Przez wiele
lat spotykała się z pytaniami, dlaczego zależało jej na polskiej maturze, tym bardziej że nie dawała
ona możliwości pójścia na studia
w Anglii. Skończyła międzynarodowe kolegium dla nauczycieli, po
którym została nauczycielką w katolickiej szkole. Poza tą pracą działała w harcerstwie, była m.in. szefową londyńskiego hufca.
W 1956 roku nastąpił w jej życiu
przełom. Po raz pierwszy składali
przyrzeczenie harcerze, którzy urodzili się na obczyźnie. Zastanowiła
się, jaki sens mają słowa tej przysięgi, w której mowa jest o służbie
Polsce. Zdecydowała się więc na
powrót do kraju, co stało się faktem w 1958 roku. Początkowo była
przedszkolanką, uzupełniła kwalifikacje kończąc wydział anglistyki i została lektorem angielskiego.
Pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po przejściu na emeryturę przez
6 lat mieszkała w Londynie, opiekując się swoją matką. Po jej śmierci
ponownie wróciła do Polski. Teraz
mówi, że gdy jest jej ciężko, czyta
fragment książki ojca na temat skierowania go do obozu w Dachau. Ma
też satysfakcję z tego, ilu „łobuzów”
nauczyła angielskiego.
(mwk)

Krzysztof Petek
spotka się z młodzieżą

D

ziennikarz, reportażysta
i autor książek przygodowosensacyjnych dla
młodzieży, Krzysztof Petek
będzie gościł 24 listopada
w Kocierzewie. Organizatorem
autorskiego spotkania jest
miejscowa biblioteka, spotkanie
odbędzie się w szkole,
a do wzięcia udziału w nim
zaproszeni będą gimnazjaliści.
Grzegorz Petek przez wiele
lat związany z harcerstwem,
był uczestnikiem szkoleń walki
wręcz, survivalowych
i psychologii sytuacji
krytycznych. Jest organizatorem
szkół przetrwania, ale przede
wszystkim dziennikarzem,
autorem dziewiętnastu książek.
(mwk)

Nowa strona szkoły
w Dąbkowicach

S

woją stronę internetową
szkoła podstawowa
w Dąbkowicach w gminie
Łowicz miała już od dawna,
jednak teraz dyrektor placówki
Jacek Stelmaszewski ulepszył
ją. Można obecnie wziąć udział
w sondzie „Dlaczego lubię swoją
szkołę”, dowiedzieć się więcej
o historii placówki, zobaczyć
zdjęcia z ubiegłych lat, czy
ze zjazdów absolwentów, jak
również obejrzeć te najnowsze,
zrobione już w obecnym roku
szkolnym oraz pobrać testy
z języka polskiego. To wszystko
na stronie dabkowice.prv.pl
(jr)
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Niepełnosprawni będą umieć więcej
Kursy komputerowe czy nauka
pływania to zajęcia, które dla większości dzieci i młodzieży nie są niczym wyjątkowym. Ale mogą być
wyjątkowe, gdy biorą w nich udział
dorosłe osoby niepełnosprawne.
aki właśnie projekt, pod nazwą „Umiem
więcej” realizuje od września PowiatoTwe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Uczestniczy w nim 30 osób niepełnosprawnych, które nigdy nie brały udziału w tego
typu zajęciach. W gronie tym są uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej w Parmie
i w Urzeczu, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu, Domu
Pomocy Społecznej w Borówku i Stowarzyszenia „Dać szansę”.

Raz w tygodniu biorą oni udział w kursie podstawowej obsługi komputera. Zajęcia te trwają w sumie 90 minut i odbywają
się w szkole na Blichu. Dwa razy w tygodniu uczestnicy projektu i ich opiekunowie
spotykają się na basenie w Łowiczu na zajęciach nauki pływania.
Małgorzata Janicka z PCPR w Łowiczu
mówi, że wszystko zaczęło się od pomysłu, starań o pieniądze oraz naboru chętnych na zajęcia.
Na realizację całego projektu, który trwać
będzie do grudnia, przeznaczonych jest
w sumie 89.420 zł, z czego 10,5% pochodzi z budżetu powiatu łowickiego, pozostała część to dofinansowanie unijne,
w którym pośredniczy Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi.

Informacja o naborze chętnych do udziału w projekcie, choć ogólnodostępna, nie
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Pracownicy PCPR sami musieli docierać
do stowarzyszeń i instytucji i przekonywać
niepełnosprawnych i ich opiekunów, aby
skorzystali z tej szansy. W projekcie mogły brać udział te osoby niepełnosprawne,
które są bezrobotne, będące podopiecznymi opieki społecznej w wieku aktywności
zawodowej. Niezbędnym warunkiem było
też zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach na basenie oraz zgoda opiekuna prawnego.
Poza sfinansowaniem udziału w zajęciach, uczestnikom projektu zakupiono na
zajęcia na basenie ręczniki, szlafroki, kostiumy, okulary pływackie, czepki i klapki,

Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Umiem
więcej”, odbywa się na łowickim basenie.
a na informatyczne - teczki i długopisy. Na czyste podsumowanie projektu planowane
zajęcia kupowany jest też suchy prowiant. jest 16 grudnia.
Zajęcia trwać będą jeszcze 2 miesiące, uro(mwk)

Bliżej Pelikana

K

ibice „Pelikana” mają nową możliwość szybszego
zdobywania informacji na temat swoich piłkarzy.
Dzięki kanałom RSS (Rich Site Summary), czyli
Rozszerzonego Spisu Treści Serwisu, na swojej przeglądarce internetowej od 1 października można mieć
umieszczoną informację o pojawieniu się na www.
pelikan.lowicz.com, najświeższych wiadomości. - Jest
to ułatwienie, bo nie trzeba co chwilę sprawdzać strony
czy coś się pojawiło na niej ciekawego, tylko wejść na
nią wtedy, gdy otrzyma się na przeglądarce informację,
że jest nowa wiadomość - mówi administrator internetowej strony „Pelikana” Jacek Nezdropa.
(jr)

Nowe lektury
w bibliotece “Czwórki”

D

zieci najbardziej lubią czytać nowe książki, które
mają jeszcze lśniące okładki - śmieje się nauczycielka Agnieszka Znyk, która pracuje w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu od 1 września Dlatego prawie wszystkie zakupione w tym roku książki
są już wypożyczone. Dodaje, że stan szkolnej biblioteki
trzeba uzupełniać na początku każdego roku szkolnego, ponieważ lista lektur jest corocznie zmieniana przez
ministerstwo edukacji.
„Czwórka” od września dysponuje 55 nowymi książkami, wśród nich są m.in. „Bajki robotów” Stanisława
Lema, „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego
czy „Zeszyt w kratkę” księdza Jana Twardowskiego. (jr)

Pierwszy zjazd organistów
będzie w Łowiczu

O

rganiści z całej łowickiej diecezji będą mieli okazję spotkać się na pierwszym Zjeździe Organistów w sobotę, 22 listopada w bazylice katedralnej
w Łowiczu. Spotkanie organizuje łowicka kuria diecezjalna, a jego głównym opiekunem jest biskup pomocniczy Józef Zawitkowski.
W trakcie listopadowego zjazdu zostaną przeprowadzone warsztaty dla organistów. - Dajemy im tym
samym możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
zawodowych - mówi ksiądz prałat Wiesław Wronka
z diecezjalnej komisji do spraw muzyki kościelnej Dlatego organizujemy głównie zajęcia teoretyczne.
Oprócz warsztatów odprawione zostanie nabożeństwo eucharystyczno - adoracyjne, a wieczorem odbędzie się uroczysta msza św., po której nastąpi koncert orkiestr dętych i organowych z Sochaczewa,
Łowicza oraz Skierniewic.
(jr)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bolimowie

Nowe zakupy książkowe

N

owe książki kupuje aktualnie Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie. Pieniądze na ten cel
pochodzą z ministerialnej dotacji, w ramach programu promocji czytelnictwa. Biblioteka otrzymała w
tym roku kwotę 9 tys. zł. W ubiegłym roku za otrzymaną dotację placówka kupiła około 1000 książek.
W tym roku będzie mniej, gdyż ceny książek poszły
w górę. Do biblioteki zakupione zostaną przede wszystkim pozycje dla dzieci, kryminały, literatura młodzieżowa i trochę czytadeł dla pań.
(wcz)
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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

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

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,
046-837-2022, 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
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:  
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
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

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

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 30.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60
pt. 31.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60

dzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięcia osób.
 „Impresje” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Muzeum w Łowiczu, czynna do końca
października.
 Prace Stanisława Noakowskiego - wystawa czynna
do 31 października, Muzeum w Łowiczu.
 „Powrót do przeszłości” - wystawa prac malarskich Moniki Rosiak, Gminna Biblioteka Publiczna
w Bielawach, czynna do 15 listopada.
 Prace malarskie Anety Jaźwińskiej wykładowcy
Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie,
wystawa czynna do końca października w Pałacu
w Sannikach.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 30 października:
 Kino nieczynne
Piątek, 31 października:
 godz. 16.00 - „Świadectwo” - Film przedstawia
nowe fakty z życia Karola Wojtyły. Jest wyjątkowym
świadectwem, złożonym przez kardynała Stanisława
Dziwisza, wieloletniego sekretarza i przyjaciela Ojca
Świętego. Po raz pierwszy przed kamerą ks. kardynał
Stanisław Dziwisz ujawnia wiele niepublikowanych
dotąd informacji z życia Jana Pawła II.
 godz. 18.00 - „Świadectwo”
Sobota, 1 listopada:
 Kino nieczynne
Niedziela - czwartek, 2-6 listopada:
 godz. 16.00 - „Świadectwo”
 godz. 18.00 - „Świadectwo”
 godz. 20.00 - „Świadectwo”

Koncerty:
Piątek, 31 października:
 godz. 21.00 - koncert zespołu „Mech”, Pracowni
Sztuki Żywej w Łowiczu, cena biletu 15 zł, więcej
na str. 18
sob. 1.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 2.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 3.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt.
4.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
5.11. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 2.11. 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
w Głownie, czynna do końca października.
 Prace plastyczne Magdaleny Kubiak i Emilii Kotlarek - wystawa czynna w Urzędzie Gminy Dmosin
do końca października.
 Prace poświęcone pamięci Jana Pawła II,  wystawa
czynna w Gminnej Bibliotekce Publicznej w Dmosinie do końca października,

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki
-

państwu Wojdom z Łowicza
państwu Kośmidrom z Dąbkowic
państwu Turskim z Łowicza
państwu Szugzdom z Łowicza
państwu Skórom z Łowicza

SYNKOWIE
-

państwu Durkom z Łowicza
państwu Warzywodom z Bogorii Dolnej
państwu Myczkom z Sierzchowa
państwu Maciejewskim z Wyborowa

ślubowali sobie:

- Edyta Gruziel z Łowicza
i Marcin Sieciński z Boczek
- Klaudia Wiśniewska z Gągolina Południowego
i Robert Słomiany z Gągolina Północnego
- Kamila Wieczorek z Bobrownik
i Jacek Wielec z Domaniewic
- Bogusława Zając z Różyc
i Andrzej Węglik z Łowicza
- Marta Rybus ze Złakowa Borowego
i Daniel Wojda z Leśniczówki
- Monika Kalbarczyk z Mysłakowa
i Mariusz Sołtyszewski z Łowicza
- Justyna Bielecka z Bednar Kol.
i Piotr Tybuś ze Starego Dębiska
- Katarzyna Gnat z Łowicza
i Michał Trzeciak z Sieradza
- Renata Sauda z Dąbkowic Górnych
i Andrzej Skoneczny ze Świeryża
- Marta Skrzypińska z Łowicza
i Jarosław Nowak z Jamna
- Paula Czernicka z Gaju
i  Adam Grzegorek z Humina

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 27.10.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,00 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,00 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,00-3,70 zł/kg+VAT;
byki 4,50-4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,00-3,80
zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 5,00 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki 5,00 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd: krowy 3,60-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 24.10.2008 r.

Bardzo nerwowa
rocznica wybuchu
Wielkiego Kryzysu
W znaczący sposób przysłużył się pan
pomyślności USA i naród jest pańskim dłużnikiem - takimi słowami, cytowanymi przez
„The Wall Street Journal”, jeden z kongresmenów żegnał parę lat temu odchodzącego na emeryturę Alana Greenspana. Dzisiaj wygląda na to, że Amerykanie,
i poniekąd cały świat, stali się rzeczywistymi
dłużnikami przekonań Greenspana: polityki
łatwego pieniądza i ślepej wiary w nieustanny wzrost cen na rynku nieruchomości.
Wczoraj upokorzony przez kongresmenów Greenspan przyznał się do błędów.
Tak powoli ginie jego legenda: człowieka,
który był uznawany za jednego z najlepszych szefów Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, wielkiego ekonomisty, w którego
nie zawsze jasne wywody wsłuchiwał się
cały świat. Rozmiary dzisiejszego kryzysu sprawiają, że szybko idą w niepamięć
zasługi Greenspana. Choćby to, że jego
polityka, zanim z wielkim hukiem podważył ją kryzys, jednak wcześniej zapewniła
Stanom Zjednoczonym bezprecedensowo długi okres prosperity.
Ale wczorajsze wyznania Greenspana potwierdzają to, o czym od dłuższego czasu przekonanych jest wielu ekonomistów. U podstaw kryzysu nie tkwi
jakiś megaprzekręt, na pomysł którego
wpadli działający na międzynarodowych
rynkach chciwi bankierzy. Owszem, chciwość i pogoń za zyskami odegrała tu
swoją rolę, ale jakkolwiek byśmy ją oceniali, w kapitalizmie odgrywa ona kluczo-

wą rolę zawsze. Oni tylko, albo aż wykorzystali okazję, którą podsunęła im błędna
polityka instytucji publicznej i regulatora
zarazem, czyli Fed. Przyczyna kryzysu nie
tkwi zatem w patologiach wolnego rynku,
w sferze prywatnej, tylko w publicznej. (...)
Marcin Piasecki
„Dziennik”, 25-26.10.2008 r.

Kto obroni chrześcijan
w Indiach?
Na świecie prowadzone są liczne kampanie na rzecz ginących gatunków zwierząt, ale w obronie chrześcijan ginących
w Indiach nie zorganizowano żadnej akcji.
Choć wszystkie państwa zgadzają się, że
prawa człowieka należy szanować, chrześcijanom często odmawia się prawa do wolności religijnej. W wielu krajach na świecie
Kościół jest prześladowany! Można mówić o
geografii antychrześcijańskiego terroru. Terroru, który nie stanowi - jak dowodzi tragedia
w Indiach - atrakcyjnego tematu dla światowych mediów. Wcześniej „zapomniano”
o chrześcijanach prześladowanych w Iraku, Turcji, Indonezji, Pakistanie czy Algierii.
Pogrom w Indiach trudno przełożyć na
konkretne liczby, ponieważ im dłużej trwa
rewolta, tym mniej informacji na jej temat
dociera. A jeśli świat czegoś nie widzi, znaczy, że po prostu to się nie dzieje. Informacje z zamieszkiwanych przez chrześcijan terenów docierają do opinii publicznej
głównie dzięki pracującym tam misjonarzom. Mało który dziennikarz zapuszcza się
na te tereny. Również dlatego, że dotarcie
w ogarnięte prześladowaniami regiony
utrudnia popierająca hinduistycznych fundamentalistów indyjska policja.

Zastanawiam się, czy bylibyśmy świadkami podobnej bierności, gdyby to hinduiści
byli prześladowani przez chrześcijan? Antysemityzmowi czy islamofobii stawia czoła na świecie wiele międzynarodowych organizacji, za chrześcijanami, z wyjątkiem
Kościoła, nikt się nie ujmuje. Nienawiść
do chrześcijaństwa globalizuje się i przybiera formy „nowego antysemityzmu”, a Europa w tej sytuacji zachowuje milczenie. Unia
Europejska z wielkim ociąganiem przyjęła
wprawdzie rezolucję w sprawie prześladowanych chrześcijan w Indiach.
Beata Zajączkowska
„Gość Niedzielny”, 26.10.2008r.

Wygonić Gombrowicza
Conradem
(...) O ile rok 1989 i jego następstwa przyniosły przełom w sferze materialnej, to sfera
mentalna pozostaje tą samą, jaka ukształtowała się w PRL. Tu nie było ani przełomu,
ani łagodnej, ewolucyjnej zmiany - choć jest
narastająca kontestacja.
III RP, byt politycznie odmienny od PRL,
duchowo pozostaje bytem tym samym.
Rozliczne dowody tej identyczności wymagałyby obszernego eseju. Mówiąc tylko pokrótce: przede wszystkim, III RP tak samo
jak PRL, jest krainą ufundowaną na pewnym założycielskim kłamstwie i od każdego, kto chce dołączyć do jej elit, wymagającą uszanowania owego kłamstwa. Tak
jak ongiś Związek Patriotów Polskich, Manifest lubelski oraz „wyzwolenie narodowe i społeczne”, zawdzięczane herosom z
PPR, AL i LWP, tak dziś owym kłamstwem
jest historyczny sukces Okrągłego Stołu,

bezkrwawa transformacja ustrojowa, którą zawdzięczamy dobrej woli i otwarciu na
kompromis ludzi „z dwóch stron historycznego podziału”.
Mit założycielski PRL wymagał utrzymywania rozległych sfer tabu; nie inaczej
jest z mitem III RP. Nie wolno jest badać
szczegółowych okoliczności „reglamentowanej rewolucji”, a zwłaszcza wyników
takich badań upubliczniać, by nie podważać tezy o dobrowolnym oddaniu władzy
przez generałów. Nie wolno zagłębiać się
w wewnętrzne spory w łonie antypeerelowskiej opozycji, nie wolno nawet publikować
bez specjalnej autoryzacji uprawnionych
do tego ośrodków zapisów z przesłuchań-negocjacji prowadzonych w przededniu okrągłostołowego dilu przez jednego
z przywódców zwycięskiej później frakcji opozycji.
Zamiast historii III RP ma niepodlegających żadnej krytyce bohaterów i akademie ku ich czci. Z literatury produkuje głównie laudacje. Warunkiem przynależności
do elity tak samo jak PRL czyni wspólne
oddawanie czci panteonowi bohaterów nawzajem wystawiających sobie świadectwo
przynależności do niego oraz dawanie odporu wrogom i trwanie przy pryncypiach.
Podobnie jak w PRL kwitnie więc w niej
Orwellowskie „dwójmyślenie”: można na
jednym oddechu przyznawać jako rzecz
oczywistą i z dawna wiadomą, że bohater
miał hańbiący epizod, i ubliżać od kłamców
historykom, którzy wiedzę o owym epizodzie, zastrzeżoną dla grona „ludzi odpowiedzialnych”, ośmielili się upowszechnić. (...)
Rafał A. Ziemkiewicz
„Rzeczpospolita”, 25-26.10.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja wiejskie
jaja fermowe
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pietruszka
pomidory szklarniowe
por
ogórki szklarniowe
seler
włoszczyzna
koper
rzodkiewka
kalafior krajowy
ziemniaki
kalarepa
fasola strąki
brokuły
kapusta brukselka
kabaczek

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

1,00
1,00-1,50
1,00
1,00-2,00
5,00-6,00
4,00-6,00
1,00-2,00
2,50-3,00
2,50-3,50
1,00
22,00
2,50-3,50
4,50-6,00
2,50-3,00
1,00
2,50-4,00
1,00
3,00-4,00
2,00-3,00
2,00-2,50
1,00-1,50
1,50
2,00-3,00
0,70-1,00
2,00-3,00
5,00-7,00
2,00-3,00
4,00
2,00

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 27.10.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 robotnik budowlany do prac wykończeniowych
 sprzątaczka  ślusarz  spawacz  monter
konstrukcji stalowych  operator wózka widłowego
 ładowacz - rozładunek owoców i warzyw  nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 fryzjer  tokarz  mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych  specjalista ds. ubezpieczeń
społecznych  sprzedawca-diagnosta akumulatorów  sprzedawca-kasjer  przedstawiciel
handlowy  mechanik samochodowy  elektromonter  sprzedawca  palacz CO  pracownik
zakładu pogrzebowego
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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30.10.2008 r.

Reaktywacja Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Łowiczu
- Ciągle nie mamy osobowości prawnej, choć bardzo
się o nią staramy - mówi prezes łowickiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w SP
nr 4 Agnieszka Wróbel.
- Nadal nie możemy zebrać
potrzebnych dokumentów
z Łodzi i Skierniewic.
TPD ma w Szkole Podstawowej nr 4, ale swoim zasięSgiemiedzibę
obejmuje cały powiat łowicki.
To pozarządowe stowarzyszenie ma
charakter ogólnopolski i działa już
od 1919 r. Celem TPD jest wszechstronna pomoc dzieciom, polegająca m.in. na prowadzeniu domów
dziecka, organizowaniu półkolonii, obozów, biwaków i kolonii,
tworzeniu punktów opieki nad
matką i dzieckiem, sanatoriów dla
dzieci, świetlic, środowiskowych
ognisk wychowawczych oraz organizowanie dożywiania dla dzieci.
W latach PRL-u TPD było wykorzystywane w celach ideologicznych - służyło propagandzie ateistycznej - a nie w jego pierwotnym
społeczno - charytatywnym sensie.
Dlatego, po 1990 r. większość kół
TPD, które mieściły się w szkołach,
umarło śmiercią naturalną, bo kojarzyły się one z poprzednim systemem. Jednak Agnieszka Wróbel
chce sięgać do korzeni TPD z lat
20., kiedy najważniejsza była po-

moc dzieciom. We wcześniejszym
podziale na województwa, Łowicz
był w województwie skierniewickim, TPD z „Czwórki” podlegało
oddziałowi TPD w Skierniewicach.
Po reformie samorządowej w 1999r.
Łowicz znalazł się województwie
łódzkim, tym samym oddział TPD
w Łodzi przejął (teoretycznie) opiekę nad łowickim kołem. - Jednak od
1,5 roku, kiedy staramy się uporządkować nasze sprawy, łódzkie władze
nie mają czasu się z nami spotkać mówi Wróbel.
W Łodzi nie widzą problemu
i uważają, że Skierniewice powinny
pomóc łowickiemu TPD, bo ciągle
istnieje podział na okręgi, stąd Łowicz bezpośrednio podlega Skierniewicom, a te Łodzi. - Bezpośrednio Łowicz będzie podlegał Łodzi
od przyszłego roku - mówi wiceprezes Zarządu Okręgowego TPD
w Skierniewicach Teresa Wieczorek - Większość podległych nam
jednostek zdobyło już osobowość
prawną m.in. Rawa Mazowiecka,
więc istnienie okręgu jest już sztuczne i niepotrzebne, bo powiatowe oddziały same sobie już radzą.
Dlatego łowickie koło TPD od
przyszłego roku będzie się kontaktowało już tylko z Łodzią.
- My chcemy sięgać do pierwotnej
idei TPD - pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom - mówi Wróbel - Chcemy działać społecznie

Kto najlepszym czytelnikiem
w “Czwórce”
Choć konkurs na najlepszego czytelnika w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu trwać będzie długo,
bo do 31 stycznia, to już teraz warto ostro zabrać się
do czytania.

W

ygra bowiem ten, kto przeczyta do końca stycznia,
najwięcej książek i namaluje do nich minimum jedną, a maksymalnie pięć ilustracji. - Nie może
to być przerysowanie występującego już w książce obrazka - mówi bibliotekarka z „Czwórki” Agnieszka Znyk.

Konkurs odbędzie się dla dwóch
kategorii wiekowych: klas I - III
oraz IV - VI.
Agnieszka Znyk planuje niebawem ogłosić kolejny czytelniczy konkurs. - Chciałabym, żeby
nauczyciele języka polskiego nagradzali uczniów, tych z największą ilością przeczytanych książek,
plusami wpisywanymi do dziennika w każdym miesiącu - tłumaczy
zasady. - A pod koniec semestru
plusy sumowałyby się na dodatkową ocenę z aktywności. Znyk
zaznacza, że na razie rozmawia
na ten temat z nauczycielami, czy
zaakceptują jej pomysł.
(jr)

Olimpiada Techniczna na Podrzecznej

Prezes łowickiego TPD Agnieszka Wróbel jest nauczycielką historii w „Czwórce”. Tu na lekcji z VIa, razem ze swoimi uczenni17 października w Zespole
cami Natalią Latoszewską i Martyną Zimną.
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu odbył się
dla dzieci z całego Łowicza, dlate- Pilna, choć bez osobowości prawpierwszy etap XXXV Olimpiago pracujemy nad aktywizacją TPD nej trudno im pozyskać fundusze, bo
w innych łowickich podstawówkach. w tym wypadku prywatne firmy nie dy Wiedzy Technicznej. PrzyW szkołach, przez stały kontakt chcą im dawać pieniędzy. Na razie stąpiło do niego 22 uczniów
z dziećmi, można łatwiej wychwy- łowickie koło TPD zorganizowa- z klasy II, III i IV techników: mecić pewne trudne sytuacje. Marze- ło ubiegłoroczny bal jesiennych li- chanicznego, elektrycznego
niem Agnieszki Wróbel jest pomoc ści dla uczniów SP 4 i podopiecz- oraz mechatronicznego.
finansowa dla biednych dzieci, ale nych Specjalnego Ośrodka Szkolno
ierwszy etap polegał na rozwie ona, że na to nie ma na razie fun- - Wychowawczego w Łowiczu, na
wiązaniu zadań testowych
duszy, dlatego na razie pomoc ma którym odbyły się liczne konkurz zakresu wiadomości i umiecharakter rzeczowy i sporadyczny, sy, w których zwycięzcy dostawanp. dofinansowanie szkolnych wy- li atrakcyjne nagrody. - Gdyby nie jętności z przedmiotów elektryczpomoc rodziców uczniów chodzą- nych, mechanicznych oraz fizycieczek dla uczniów.
Dodaje, że mają dużo zapa- cych do „Czwórki” czy Powiato- ki, matematyki i chemii. Autorzy
łu - oprócz Agnieszki Wróbel wego Centrum Pomocy Rodzinie najlepszych prac przejdą do etaw zarządzie łowickiego koła są na- w Łowiczu, w ogóle nie moglibyśmy pu drugiego - okręgowego. Osta(jr) teczne wyłonienie zwycięzców nauczycielki: Joanna Kachel i Karina działać - dodaje.

P

stępuje w zawodach centralnych.
Do etapu wojewódzkiego olimpiady zakwalifikowanych zostało
dziewięciu uczniów: Adrian Gawinek kl. IV Technikum Elektrycznego, Patryk Kochanek kl. IV Technikum Elektrycznego, Bartłomiej
Krakowiak kl. II Technikum Mechatronicznego, Karol Waracki
kl. II Technikum Mechatronicznego,
Rafał Wieczorek kl. II Technikum
Mechatronicznego, Patryk Kochanek kl. III Technikum Mechanicznego, Wiktor Kitliński kl. III Technikum Mechanicznego, Wojciech
Flis kl. IV Technikum Mechanicznego oraz Emil Rosa kl. IV Technikum Elektrycznego.
(eb)
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Piłka nożna - 12. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Bolesna wpadka w £odzi
 ŁODZIANKA Łódź - PELIKAN
Łowicz 1:0 (0:0)
Rusek - Szczypiński, Gajda, Wawrzyn,
Mitrowski - Bończak (46 Plichta), Jarosz,
Dawid Sut, Marcinowski (80 Przemysław
Sut) - Kuc, Wójcik.
Łódź, 25 października. Wydawało się,
że po ostatnich bardzo dobrych występach
Juniorzy starsi łowickiego Pelikana jadą do
Łodzi po trzy punkty. Jednak okazało się, że
żadnego rywala nie można lekceważyć. Zajmująca dziesiąte miejsce w tabeli Łodzianka
postawiła duże wymagania, którym łowiczanie nie potrafili sprostać i przegrali 0:1.

Zespół trenera Artura Balika w pierwszej połowie nie mógł się odnaleźć. Lekką
przewagę miała Łodzianka, która opanowała
środek pola. Zawodnicy Pelikana grali niedokładnie, zbyt często tracąc piłki. Zdecydowanie brakowało takiego zaangażowania
jak w poprzednich meczach. W 20. minucie gospodarze zdobyli bramkę, która ostatecznie była na miarę zwycięstwa. Mocny
strzał z piętnastu metrów łódzkiego napastnika wybił Jarosław Rusek, potem jeszcze raz obronił dobitkę tego samego gracza,
ale przy trzecim strzale drugiego z napastników gospodarzy był bezradny. Tu zde-

Juniorzy starsi Pelikana niespodziewanie przegrali z Łodzianką.

cydowanie zawaliła obrona Pelikana, która
pozwoliła na bezkarne dobitki gospodarzy.
To był duży błąd grającej nieco w eksperymentalnym składzie linii defensywnej. Pelikan tylko raz w tej części gry zagroził bramce gospodarzy, ale Mateusz Wójcik, który
bardzo dobrze przejął piłkę nie potrafił wykorzystać błędu rywali.
Druga odsłona była dużo lepsza w wykonaniu Pelikana, który zaczął wreszcie grać
jak w poprzednich meczach. Szybkie tempo
i zdecydowana walka na całym boisku dała
przewagę. Niestety okazało się, że w tym dniu
brakuje skuteczności i umiejętności wykorzystania sytuacji do zdobycia gola. Wymarzone sytuacje były trzy, po których powinny
paść bramki. Niestety, najpierw Wójcik, mając tylko przed sobą bramkarza spudłował
z jedenastu metrów, następnie Dawid Sut po
dobrej akcji w sytuacji sam na sam nie umiał
pokonać bramkarza, a przy dobitce jeden
z zawodników łodzianki wybił piłkę z bramki. Jeszcze jedną sytuację w zamieszaniu podbramkowym miał Wójcik, ale tego dnia nie
dane mu było celnie strzelić do bramki. Do
końca trwał wyścig graczy Pelikana z uciekającym czasem, niestety przegrany.
Artur Balik krótko skomentował porażkę: Szkoda straconych punktów bo były one
w zasięgu Pelikana, ale jak się przesypia jedną połowę meczu, a później nie wykorzystuje bardzo dobrych okazji to się przegrywa
i można mieć pretensje tylko do siebie.....
Juniorzy starsi teraz maja przerwę, a rundę jesienną zakończą 9 listopada meczem
z Łaskiem.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 12. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Szósta wygrana - szóste miejsce
 METALOWIEC Łódź - PELIKAN
Łowicz 1:4 (1:3)
0:1 - Konrad Grenda (10), 1:2 - Konrad
Grenda (25), 1:3 - Damian Kosiorek (35),
1:4 - Patryk Pomianowski.
Pelikan: Pawluk - Czubak, Czerbniak,
Oniszk - Pomianowski, Nieradka, Łukasz
Kosiorek , Pisarkiewicz (41 Karmelita), Papież - Damian Kosiorek, Grenda
Łódź, 25 października. Szóste zwycięstwo w rundzie jesiennej odnieśli Juniorzy młodsi łowickiego Pelikana. W minioną
sobotę grali w Łodzi z przedostatnim w tabeli Metalowcem, zatem byli zdecydowanym
faworytem. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego już od pierwszych
minut zdecydowanie zaatakowali i szybko
zdobyli prowadzenie. W 10. minucie piłkę
rozegrali w trójkącie Damian Kosiorek,
Jakub Papież i Patryk Pomianowski.
Ten ostatni prostopadłym podaniem urucho-

mił Konrada Grendę, który wyszedł „sam
na sam” i strzelił pewnie obok bramkarza.
W kolejnych minutach dwie bardzo dobre sytuacje miał Damian Kosiorek, ale nie pora
fil trafić do bramki. Przed szansą na podwyższenie wyniku stanął również Miłosz Pisarkiewicz, ale z siódmego metra nie trafił.
Te niewykorzystane sytuacje zemściły
się w 20. minucie. Gospodarze zdobyli wyrównanie po rzucie wolnym wykonywanym
z 25. metrów. Prowadzenie łowiczanie odzyskali w 25. minucie. Po rzucie z autu i małym zamieszaniu Pisarkiewicz zagrał głową
zagrywa do Grendy, a ten w sytuacji „jeden
na jeden” mija bramkarza i strzela do pustej bramki. W 35. minucie ponownie dobrym rozegraniem z boku boiska popisał
się Pomianowski. Piłka trafiła do Kosiorka,
który wygrał pojedynek biegowy z obrońcą i czubkiem buta uderzył miedzy nogami bramkarza.

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Zaleg³oœci odrobione
W zaległym meczu 6. kolejki klasy B
Olimpia Niedźwiada w Chąśnie rozgromiła Rawkę Bolimów aż 9:2 (5:0), a bramki
w zespole trenera Artura Bończaka zdobyli: Łukasz Skierski (3), Daniel Piotrowski
(2), Radosław Boczek (2), Daniel Stępniewski i Marcin Kruk.
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
Zaległy mecz 1. kolejki: Victoria Bielawy
- Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów 0:2.
Zaległy mecz 6. kolejki: Olimpia Niedźwiada - Rawka Bolimów 9:2. Zaległy mecz 8.
kolejki: Victoria Zabostów Duży - Zryw
Wygoda 1:3. Zweryfikowany mecz 9. kolejki: Naprzód Jamno - Victoria Bielawy
3:0 (w.o.).
1. Zryw Wygoda (1)
9 23 27-12
2. Dar Placencja (2)
9 18 22-14
3. Zjednoczenie B./Dz. (5)
9 17 25-17
4. Victoria Zabostów(4)
9 14 17-15
5. Naprzód Jamno (7)
9 13 22-16
6. Victoria Bielawy (3)
9 13 19-17
7. Rawka Bolimów (6)
9 12 18-23

8. Olimpia Niedźwiada (8)
9 10 20-18
9. RTS Gągolin (9)
9 4 10-27
10. Rawka Skierniewice (10) 9 3 11-32
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
9. kolejka: GLKS Sadkowice - Wola
Wola Chojnata 1:2, All-Stars Boguszyce Start Pukinin 0:2, Iskra-Dobropasz Babsk
- Miedniewiczanka Miedniewice 5:1, Wulkan Wólka Lesiewska - GLKS RZD Żelazna 2:0, Olimpia Jeżów - Olympic Słupia
2:3. Zaległy mecz 1. kolejki: GLKS Sadkowice - All-Stars Boguszyce 6:0.
1. Olympic Słupia (1)
9 23 34-6
2. Start Pukinin (2)
9 19 21-13
3. Wulkan Wólka Les. (3)
9 18 21-12
4. GLKS RZD Żelazna (4)
9 15 17-17
5. Wola Wola Chojnata (5)
9 14 26-16
6. GLKS Sadkowice (6)
9 14 22-12
7. Iskra-Dobropasz Babsk (7) 9 13 22-20
8. Olimpia Jeżów (8)
9 9 23-19
9. Miedniewiczanka (9)
9 3 6-41
10. All-Stars Boguszyce (10) 9 0 7-43
Paweł A. Doliński

Po zmianie stron łowiczanie poczuli się
zbyt pewnie i miejscowi odważniej zaatakowali jednak obrona dobrze kierowana przez
Jakuba Czerbniaka nie pozwoliła się zaskoczyć i nie straciliśmy gola. W 75. minucie łowiczanie przypomnieli sobie o atakowaniu. Przeprowadzili sprawną kontrę po
prawej stronie i po podaniu Damiana Kosiorka piłkę przepuścił Pomianowski. Do
strzału z dwunastu metrów doszedł Papież,
ale bramkarz wybił futbolówkę wprost pod
nogi „Pomiana” , który ustalił wynik meczu
na 4:1. W ostatnich minutach zespól gospodarzy, nie mogąc pogodzić się z porażka zaczął grać bardzo brutalnie, ale na szczęście
nikt nie doznał kontuzji
Za dwa tygodnie w ostatniej kolejce rundy jesiennej juniorzy młodsi Pelikana zagrają
w Łowiczu z ekipą LKS Bałucz, która plasuje się w tabeli tuż za łowickim zespołem.
Zbigniew Łaziński
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Piłka nożna - 10. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Na razie nisko w tabeli

 ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz 2:0
(0:0)
Pelikan: Trupinda - Rybus, Bryła (76 Durka), Koza - Sikora, Kaczor, Pochwała, Bogus (60 Goszczycki), Salamon (73 Lepieszka) - Gawryjałek (73 Buczyński), Sołtysiak
(50 Wyszogrodzki).
Łódź, 25 października. Nie najlepiej ostatnio spisują się młodzi piłkarze
z rocznika 1994, którzy rywalizują w wojewódzkiej lidze Michałowicza. Nasi młodzi piłkarze maja na koncie tylko osiem
punktów i zajmują dziewiąte miejsce
w tabeli. W meczu 10. kolejki podopieczni trenera Roberta Wilka zmierzyli się
na wyjeździe z łódzkim ŁKS, który jest
w czubie rywalizacji.
Łowiczanie bardzo dobrze grali z mocniejszym rywalem w pierwszej połowie.
Mądrze się bronili i wyprowadzali kontry.
Miejscowi nie mogli znaleźć drogi do bramki Jakuba Trupindy. Pelikan miał jedną
dobra sytuację. Na pozycje „sam na sam”

wyszedł Patryk Gawryjałek, ale obrońca
zdołał wybić mu jeszcze piłkę.
W drugiej odsłonie nie udało utrzymać się
wyniku. Pierwsza bramka padła po pechowej interwencji Łukasza Rybusa, który
chciał wybić piłkę, ale źle trafił i przelobował naszego bramkarza. Łowiczanie oprócz
opisanej sytuacji jeszcze dwa razy zagrozili
bramce ŁKS. Raz Gawryjałek uderzał mocno, ale piłka przeszła koło słupka. W drugiej
akcji z rzutu wolnego dobrze dogrywał piłkę Dawid Sikora, głowa zgrał ją Albert
Lepieszka do Kamila Kozy, jednak ten
minimalnie minął się z futbolówką.
Za dwa tygodnie Pelikan zagra na swoim terenie derbowy pojedynek z SAS Vis
2007 Skierniewice. Zapowiada się ciekawy
i emocjonujący pojedynek. Te mecze zawsze
wzbudzają zawsze wiele emocji. Ekipa prowadzona przez łowickiego trenera Bernarda Wudkiewicza zajmuje miejsce w tabeli
tuż za biało-zielonym.
zły

Piłka nożna - 12. kolejka Łódzkiej Ligi Oldbojów

Pelikan nadal liderem

Łowicz, 21 października. W meczu
12. kolejki Łódzkiej Ligi Oldbojów łowicki Pelikan na stadionie OSiR nie dał szans
rywalom z Tuszyna. W drugiej połowie ekipa Jagiellonii broniła się tylko przed dwucyfrówką. Łowiczanie to najbardziej skuteczny
zespół rozgrywek.
Łowiczanie mają jeszcze do rozegrania
zaległy mecz z Włókniarzem Zgierz.
12. kolejka ŁLO:
 PELIKAN Łowicz - JAGIELONIA Tuszyn 9:1 (3:0); br.: Piotr Zapisek
4, Mariusz Więcek 2, Grzegorz Durka, Jacek Haczykowski i Jan Kowalczyk - Rafał
Szymański.
Pelikan: Stanisław Kosmowski - Marek
Borkowski, Witold Kunikowski, Jarosław
Rachubiński, Mariusz Dymek - Mariusz
Więcek, Jan Kowalczyk, Marcin Borcuch,
Jacek Haczykowski - Piotr Zapisek, Grzegorz Durka. Na zmianę wchodzili: Jarosław Znyk - Waldemar Szaleniec, Sławomir Bryła.
 TRZY KORONY Pabianice - LKS
Różyca 1:1; br.: Zawierucha - Waleski.
 WŁÓKNIARZ Zgierz - WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki 3:0; br.: Matusiak 2 i Kuchciak.
 NER Poddębice - WIDZEW/ENERGETYK Łódź przełożono.
 ŁODZIANKA Łódź - ORLIK Sobień 0:5; br.: Sobczak 3, Gałka i Bączak.
 ZAWISZA Rzgów - OLDBOY Parzęczew 1:6; br.: Wiśniewski 2, Pietrzak,
Krysztofiak, Podolski i Błaszczyk.
 ŁKS Łódź - START Brzeziny przełożono.

Zaległy mecz 1. kolejki ŁLO:
 WŁÓKNIARZ Zgierz - LKS Różyca 5:1; br.: Różycki 3, Wdowiak i Matusiak.
Zaległy mecz 6. kolejki ŁLO:
 ŁKS Łódź - ŁODZIANKA Łódź 3:0
Zaległy mecz 11. kolejki ŁLO:
 START Brzeziny - TRZY KORONY Pabianice 1:2; br.: Kazimierczak Kita i Kudaj.
1. Pelikan Łowicz (1)
11 26 51-19
2. Oldboy Parzęczew (3)
11 24 33-19
3. Włókniarz Zgierz (5)
10 23 31-11
4. Widzew-Energetyk Łódź (2) 10 22 43-23
4. Ner Poddębice (4)
11 21 30-23
6. Trzy Korony Pabianice (6) 12 20 22-23
7. Orlik Sobień (7)
12 17 23-18
8. ŁKS Łódź (9)
10 17 29-15
9. Zawisza Rzgów (8)
11 14 26-33
10. Łodzianka Łódź (10)
12 10 23-39
11. Jagiellonia Tuszyn (11)
11 9 10-32
11. Start Brzeziny (12)
11 7 16-22
13. LKS Różyca (13)
12 7 14-51
14. Włókniarz Aleksandrów (14) 12 5 14-37
Królem strzelców nadal pozostaje Boczkowski (Ner), który zdobył szesnaście goli,
natomiast po piętnaście razy trafili Grzegorz
Durka (Pelikan) i Rafał Pawlak (WidzewEnergetyk). Ponadto jak dotąd w łowickiej
drużynie strzelali: 10 razy Piotr Zapisek,
7 - Marcin Borcuch, 6 - Mariusz Więcek, po 2: Zbigniew Czerbniak, Mariusz Dymek i Bogdan Jóźwiak, a po 1:
Jacek Haczykowski, Jan Kowalczyk,
Piotr Paliwoda, Bogdan Pisz, Jarosław Rachubiński i Robert Wojtasiak.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - wojewódzkie ligi młodzieżowe

Najwy¿ej juniorzy m³odsi
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
12. kolejka: UKS SMS Łódź - Ceramika
Opoczno 1:1, GKS Bełchatów - ŁKS Łódź
3:2, WKS Wieluń - Mazovia Rawa Maz. 0:2,
Concordia Piotrków Tryb. - Górnik Łęczyca
1:1, MULKS Łask - Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola, Widzew Łódź - Mechanik Radomsko,
Łodzianka Łódź - Pelikan Łowicz 1:0.
1. GKS Bełchatów
12 33 39-8
2. ŁKS Łódź
12 28 43-10
3. UKS SMS Łódź
12 26 58-15
4. Widzew Łódź
11 23 35-12
5. Ceramika Opoczno
12 22 22-16
6. Mechanik Radomsko
11 20 26-16
7. Pelikan Łowicz
12 17 19-29
8. Pogoń-Ekolog Z. Wola
11 15 16-22
9. WKS Wieluń
12 13 30-33
10. Łodzianka Łódź
12 13 11-26
11. MULKS Łask
11 11 17-37
12. Mazovia Rawa Maz.
12 5
9-30
13. Górnik Łęczyca
12 4
4-39
14. Concordia Piotrków
12 2 11-47

 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
12. kolejka: LUKS Bałucz - Warta Sieradz
0:1, UKS SMS Łódź - Ceramika Opoczno
5:0, GKS Bełchatów - ŁKS Łódź 2:2, WKS
Wieluń - Orzeł Łódź 2:1, LKS Czarnocin MKP Zgierz 3:1, Widzew Łódź - Włókniarz
Pabianice 3:1, Metalowiec Łódź - Pelikan
Łowicz 1:4.
1. UKS SMS Łódź
12 36 86-0
2. GKS Bełchatów
12 28 52-17
3. ŁKS Łódź
12 27 42-5
4. Widzew Łódź
12 24 30-17
5. WKS Wieluń
12 20 22-18
6. Pelikan Łowicz
12 18 18-31
7. LUKS Bałucz
12 15 14-18
8. Ceramika Opoczno
12 13 14-26
9. Włókniarz Pabianice
12 13 22-29
10. Warta Sieradz
12 13 20-28
11. LKS Czarnocin
12 9 12-36
12. MKP Zgierz
11 9 11-39
13. Orzeł Łódź
12 7 17-70
14. Metalowiec Łódź
11 6 17-43

 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
10. kolejka: GKS Bełchatów - WKS Wieluń 1:0, UKS SMS Łódź - Pilica Przedbórz
11:1, ŁKS Łódź - Pelikan Łowicz 2:0, SAS
Vis 2007 Skierniewice - Start Złaków Borowy 6:0, Włókniarz Pabianice - Widzew
Łódź 1:1, ChKS Łódź - Trójka Tomaszów
Mazowiecki 1:3.
1. UKS SMS Łódź
10 30 57-7
2. Widzew Łódź
10 23 40-7
3. GKS Bełchatów
10 21 33-20
4. ŁKS Łódź
10 19 18-7
5. Trójka Tomaszów
10 18 34-9
6. WKS Wieluń
10 16 24-19
7. Włókniarz Pabianice
10 10 15-22
8. ChKS Łódź
10 9 17-30
9. Pelikan Łowicz
10 8 18-29
10. Vis 2007 Sk-ce
9 7 11-16
11. Pilica Przedbórz
9 6
9-39
12. Start Złaków Bor.
10 0
7-78
(p)
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Tenis ziemny - 3. kolejka Łowickiej HALT-y

Rojkowie liderami
Łowicz, 26 października. Na kortach jek 0:2 (0:6,0:6), Paweł Kowalski - Daniel
hali sportowej łowickiego OSiR nr 2 trwa Grzywacz 0:2 (5:7, 2:6), Wojciech Woźniak
VII edycja Łowickiej HALT-y, czyli Ha- - Jarosław Woźniak 0:2 (2:6, 1:6). Zaległy
lowej Amatorskiej Ligi Tenisowej. O tytuł mecz 1. kolejki: Piotr Sukiennik - Jarosław
amatorskiego mistrza Łowicza w tym sezo- Woźniak 1:2 (7:6, 2:6, 3:6).
3 3 6:0
nie walczy 24. zawodników, którzy w fazie 1. Zbigniew Rojek
2. Paweł Kuza
3 3 6:1
eliminacyjnej grają w dwóch grupach.
4 3 7:3
W grupie A zaszły drobne zmiany. Dwóch 3. Mariusz Czułek
4 3 6:2
graczy zrezygnowało a w ich miejsce poja- 4. Jarosław Krzeszewski
3 3 6:2
wili się Wojciech Woźniak i Piotr Su- 5. Jarosław Woźniak
2 2 4:0
kiennik. Jednak obydwoje zaczęli od pora- 6. Daniel Grzywacz
4 1 2:6
żek. Dwie porażki Sukiennika na początku 7. Paweł Kowalski
4 0 2:8
rozgrywek to spora niespodzianka. W zale- 8. Krzysztof Kuciński
1 0 0:2
głym spotkaniu Sukiennika, po meczu trwa- 9. Wojciech Woźniak
2 0 1:4
jącym ponad dwie godziny, pokonał Ja- 10. Piotr Sukiennik
2 0 0:4
rosław Woźniak. W meczu z 3. kolejki 11. Piotr Czerwiński
4 0 0:8
młody tenisista musiał uznać wyższość bar- 12. Zbigniew Gajewski
3. kolejka - grupa B: Radosław Kucharski
dziej doświadczonego Jarosława Krze- Jan Kuś 2:0 (7:6, 6:2), Zdzisław Chmielewszewskiego z Głowna.
Na prowadzeniu w grupie A nadal po- ski - Igor Kucharski 1:2 (6:3, 2:6, 1:6), Arzostaje Zbigniew Rojek, który nie stracił kadiusz Janiak - Paweł Zybała 2:1 (6:2, 5:7,
jeszcze seta. Bardzo dobry początek ma Pa- 6:2), Marek Niewiadomski - Grzegorz Korweł Kuza, który tym razem odniósł pewne dialik 2:1 (6:2, 6:7, 6:1), Grzegorz Gawroński - Paweł Rojek 1:2 (3:6, 7:6, 4:6).
zwycięstwo 2:0.
4 4 8:1
W grupie B liderem wciąż jest Paweł 1. Paweł Rojek
Tegoroczne rozgrywki siatkarzy - amatorów są pełne emocji...
4 4 8:1
Rojek, który jednak w 3. kolejce miał trudną 2. Igor Kucharski
3 2 5:2
drogę do zwycięstwa. Bardzo zacięty opór 3. Grzegorz Gawroński
Piłka siatkowa - 3. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza
3 2 5:2
stawiał Grzegorz Gawroński, który jed- 4. Zdzisław Chmielewski
2 2 4:0
nak przegrał 1:2. Również cztery zwycię- 5. Radosław Kucharski
3 2 4:2
stwa na koncie ma młody zawodnik Igor 6. Robert Markowski
3 2 4:4
Kucharski, który na pewno zakwalifikuje 7. Arkadiusz Janik
8. Marek Niewiadomski
3 1 2:5
się w tym roku do rundy finałowej.
3 0 2:6
3. kolejka - grupa A: Piotr Sukiennik - Ja- 9. Grzegorz Kordialik
3. kolejka AMŁ grupa B:
Łowicz, 24 października. W piątko- grupy finałowej potwierdziła młodzież z BS
3 0 1:6
rosław Krzeszewski 0:2 (4:6, 4:6), Krzysz- 10. Paweł Zybała
 TKKF KSIĘŻAK Łowicz - HKS tof Kuciński - Mariusz Czułek 1:2 (7:6, 3:6, 11. Andrzej Bucki
wy wieczór rozegrano 3. kolejkę X edycji TKKF 45 Głowno oraz Rude Boys Jamaica.
3 0 0:6
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce Bez zwycięstwa w tej grupie TKKF Księżak, ORZEŁ Łowicz 3:0 (25:22, 27:25, 5:7), Paweł Kuza - Zbigniew Gajewski 2:0 12. Jan Kuś
4 0 0:8
siatkowej. Rywalizacja toczy się w dwóch który gra w odmłodzonym składzie i siatka- 25:18)
Zbigniew Łaziński
(6:2, 6:4), Piotr Czerwiński - Zbigniew Ro TKKF 45 Głowno - SKIERNIEgrupach. W hali OSiR nr 2 rozegrano dzie- rze z gimnazjum nr 3 w Łowiczu.
Kolejne zmagania siatkarzy amatorów już WICKI WĘGIEL 3:2 (22:25, 21:25,
więć spotkań, w których nie brakowało emo25:16, 25:19, 15:13)
cji. Oczywiście poziom nie jest ten sam co w ten piątek od godz. 16.00.
3. kolejka AMŁ grupa A:
 ZSP NR 1 Łowicz - ESSATO TEAM
w dawnej I lidze, ale widać już postępy,
 PIJARSKA Łowicz - ZSP NR 2 Łowicz 2:3 (26:24, 21:25, 21:25, 25:23,
szczególnie u młodych ekip.
Niespodzianką może być postawa II LO BLICH Łowicz 0:3 (17:25, 21:25, 22:25) 12:15)
 BAD BOYS Zduny - UKS EKONO KIA MOTORS ZATORZE Łowicz Łowicz. Podopieczni Zofii Kucharskiej
LZS Retki 0:3 (20:25, 26:28, 20:25)
odnieśli już swoje trzecie i to zdecydowane MIK Łowicz 0:3 (18:25, 16:25, 18:25)
 II LO Łowicz - UKS KORABKA
 GIMNAZJUM NR 3 Łowicz zwycięstwo 3:0. Jak na razie są liderami i to
RUDE BOYS JAMAICA Łowicz 0:3
bez starty seta. Na drugiej pozycji plasują Łowicz 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)
 LZS II Retki - TKKF BS Głowno (22:25, 11:25, 19:25)
się siatkarze z Ekonomika. Zespół Toma1. LZS Retki
3 8 9:2
sza Czubaka w 3. kolejce zdecydowanie 0:3 (20:25, 17:25, 15:25)
Pauza: AGATA TEAM Łowicz.
2. ZSP nr 1 Łowicz
3 7 8:4
pokonał Bad Boys Zduny. Trzecie miejsce
3 9 9:0
3. BS TKKF 45 Głowno
3 6 8:5
zajmuje faworyt grupy A - TKKF BS Głow- 1. II LO Łowicz
3 7 9:4
4. Rude Boys Jamaica Łowicz
3 6 6:4 W Uniejowie biegał Tomek Czubak.
no, który odniósł drugie zwycięstwo 3:0. Bez 2. UKS Ekonomik Łowicz
2 6 6:0
5. Essato Team Łowicz
3 5 6:5
zwycięstwa i bez punktów w grupie A pozo- 3. TKKF BS Głowno
II Bieg do Gorących Źródeł w Uniejowie
4. ZSP nr 2 Blich Łowicz
3 6 6:3
6. Skierniewicki Węgiel
3 4 5:6
staje na razie młoda ekipa Pijarskiej.
3 5 6:6
7. KIA Motors Zatorze Łowicz
3 3 4:6
W grupie B w fotelu lidera zasiadł fawo- 5. UKS Korabka Łowicz
3 3 4:6
8. HKS Orzeł Łowicz
3 3 3:6
ryt LZS Retki, który pokonał Zatorze 3:0. 6. Bad Boys Zduny
3 2 4:9
9. TKKF Księżak Łowicz
2 0 1:9
Dotychczasowy lider ZSP nr 1 przegrał 7. LZS II Retki
2 1 2:6 10. Gimnazjum nr 3 Łowicz
3 0 0:6
w pięciosetowym pojedynku z Essato-Team 8. Agata Team Łowicz
2 0 0:6
Zbigniew Łaziński
i spadł na drugie miejsce. Swoje aspiracje do 9. Pijarska Łowicz
Uniejów, 18 października. W Unie- zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej,
jowie po raz drugi odbył się Ogólnopol- a drugie miejsce w niecodziennej klasyfikaPiłka siatkowa - 3. i 4. kolejka VI edycji BLS
ski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł cji - „abstynent”.
Na 30. miejscu do mety dotarł Łukasz
„Sanus Per Aquam” (Zdrowie przez wodę)
na dystansie 10 km. W tym roku na bardzo Wróblewski (Jedynka Łowicz), który miał
ciekawej trasie biegnącej uroczymi ulicz- czas 37,16 min, który pozwolił mu stanąć na
kami miasteczka, alejkami Zespołu Zam- podium w kategorii „Abstynent” (5. miejkowo-Parkowego, obok XIV-wiecznego sce w kategorii M-16). Bardzo dobrze poW sobotę 8 listopada rozegrana zostanie zamku i Kompleksu Termalno-Basenowe- biegł Tomasz Czubak, który niedawno
Bielawy, 25-26 listopada. Już po inau- gels - Volley Boy 3:2 (25:10, 20:25, 25:19,
guracji VI edycji Bielawskiej Ligi Siatkówki 19:25, 15:10), Oldboy Bielawy - Destroyers 5. kolejka oraz odbędzie się zaległy mecz go, rywalizowało 229. zawodników z całej debiutował a Maratonie Warszawskim. Todo rozgrywek zgłosiła się ósma ekipa Volley Bielawy 3:1 (14:25, 25:18, 25:6, 26:24), Gre- 1. kolejki: godz. 15.00: Destroyers Biela- Polski i Ukrainy. Okazało się, że zawodnicy mek był zaskoczony swoim świetnym wyBoy. Zespół, którego kapitanem jest Piotr en Stel Borów - Cygany Bielawy 3:1 (25:19, wy - Volley Boy, godz. 16.00: Dark Angels z Ukrainy zdominowali tegoroczny bieg zaj- nikiem – 42,05, czyli pobiegł średnio każdy
Kociak złożony jest z zawodników zwią- 23:25, 25:19, 25:15), Grom Walewice - UKS - Green Steel Borów, Cygany Bielawy - Vol- mując trzy pierwsze miejsca w klasyfika- kilometr w czasie 4,13. Ten wynik dał mu
ley Boy, godz. 17.00: Grom Walewice - De- cji generalnej mężczyzn i pierwsze miejsce 18. miejsce w kategorii 30-40 lat i 80. lokazanych z Gimnazjum w Bielawach. Druży- Bzura Sobota 0:3 (20:25, 17:25, 19:25).
tę w klasyfikacji generalnej.
1. UKS Bzura Sobota (1)
4 10 12:4 stroyers Bielawy i Oldboy Bielawy - UKS w klasyfikacji generalnej kobiet.
na ta zdobyła na razie jeden punkt.
Czwarty biegacz z Łowicza Paweł WróOczywiście wszyscy uczestnicy biegu,
3
8 9:3 Bzura Sobota. Następnego dnia odbędzie
3. kolejka: Green Stel Borów - Volley 2. Green Steel Borów (4)
3
6 7:4 się 6. kolejka: godz. 13.00: Oldboy Biela- oprócz tradycyjnych akcesoriów towarzy- blewski uzyskał czas 42,55, który dał mu
Boy 3:0 (25:14, 25:15, 25:20), Dark Angels 3. Oldboy Bielawy (3)
3
5 6:6 wy - Cygany Bielawy, Dark Angels - Grom szących każdemu biegowi (okolicznościo- 83. miejsce, a 13. w kategorii M-16.
- Cygany Bielawy 3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 4. Grom Walewice (5)
31,11
4
4 8:9 Walewice, godz. 14.00: Green Steel Borów wa koszulka i medal ) otrzymali bezpłatne 1. Juriy Rusyuk (Ukraina)
25:17), Oldboy Bielawy - Grom Walewice 5. Cygany Bielawy (2)
32,03
4
2 6:9 - Destroyers Bielawy i UKS Bzura Sobota wejścia do Term Uniejowskich, gdzie moż- 2. Roman Borys (Ukraina)
1:3 (25:16, 18:25, 17:25, 20:25), UKS Bzu- 6. Dark Angels (7)
32,29
na skorzystać z gorących, leczniczych sola- 3. Andriy Borys (Ukraina)
2
1 2:6 - Volley Boy.
ra Sobota - Destroyers Bielawy 3:1 (25:8, 7. Volley Boy (8)
14.
Marcin
Puszewkiewicz
(Jedynka)
35,08
nek.
W
stawce
ponad
dwustu
zawodników
8.
Destroyers
Bielawy
(6)
3
0
2:9
(p)
25:17, 22:25, 25:20). 4. kolejka: Dark An37,16
wystartowało czterech biegaczy z Łowi- 30. Łukasz Wróblewski (Jedynka)
42,05
cza. Wśród nich bardzo dobrze zaprezen- 80. Tomasz Czubak (Łowicz)
podium w tej imprezie. Ten wynik jest tował się Marcin Puszewkiewicz (Je- 83. Paweł Wróblewski (Jedynka)
42,55
6. Kamus Maraton w Toruniu
tylko dwie minuty gorszy od „życiówki” dynka Łowicz), który z czasem 35,08 min
Zbigniew Łaziński
biegacza. To był już 27. maraton w karierze Rembowskiego, dla którego bieganie
Pływanie - Nawa Skierniewice
jest stylem życia.
Toruń, 18 października. Na pew- regeneruje. Tydzień po Maratonie Poznań- 1. Łukasz Kurek (Warszawa)
2:46,22
no niektórzy z czytelników, znających się skim pojechał na Kamus Maraton do Toru- 2. Adam Serocki (Elbląg)
2:46,42
na sporcie, a szczególnie na lekkiej atlety- nia. To kameralna impreza, której startowa- 3. Mariusz Szostak
2:47,29
ce, pomyślą, że to niemożliwe. A jednak ło 100. zawodników.
49. Jacek Rembowski (Łowicz)
3:39,41
Skierniewice, 18-19 października. kord wynosił 116 800 m), a w grupie tej znaŁowiczanin bardzo lubi te trasę i zawsze
to prawda. Swoiste rekordy wytrzymałości
Następnego dnia Jacek znalazł jeszcze
bije łowiczanin Jacek Rembowski, któ- dobrze mu się tam biegało. Uzyskał bar- ochotę na wyjazd do Soczewki, gdzie wziął Dziesięciolecie skierniewickiej Nawy zosta- leźli się młodzi łowiczanie: Natalia Lesiak
ry w przez trzy tygodnie zaliczył trzy mara- dzo dobry czas 3:39,41, który dał mu 49. udział w biegu na 10 km. Na zawodach tych ło uhonorowane pobitym rekordem świata uczennica klasy III Szkoły Podstawowej
tony i o dziwo w ostatnim z nich w Toruniu miejsce w klasyfikacji generalnej i pierw- pojawił się Patryk Domińczak, który za- w 24-godzinnej sztafecie pływackiej. Stu nr 4 w Łowiczu i Dawid Skóra - uczeń
obecnych i byłych zawodników tego klubu klasy I łowickiej „Jedynki”.
uzyskał najlepszy czas. Jacek ma 62. lata sze miejsce w kategorii M-60. Zatem nasz jął szóste miejsce.
(p)
i organizm, który zadziwiająco szybko się zawodnik stanął na najwyższym stopniu
Zbigniew Łaziński przepłynęło łącznie aż 127 km (poprzedni re-
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Koszykówka - 5. kolejka II ligi męskiej

Wcią¿ bez wygranej
 BONDUELLE Gniewkowo - KSIĘŻAK Łowicz 76:68 (21:26, 17:13, 22:10,
16:19)
Gniewkowo: Radosław Plebanek 17
(1x3), Dariusz Cywiński 15, Robert Małecki 13, Arkadiusz Kobus 12 (2x3), Bartosz
Florczak 7 (1x3), Bartłomiej Czarkowski
5 (1x3), Bartłomiej Strzelecki 4, Tomasz
Tlałka 3 (1), Piotr Pomieciński i Michał
Kowalik.
Księżak: Kacper Kromer 21 (1x3), Rafał
Mróz 13 (1x3), Bartosz Włuczyński 13, Robert Kucharek 10 (2x3) i Adrian El-Ward 8
oraz Przemysław Grabowski 3 (1x3), Bartosz Pełka, Grzegorz Łaszkiewicz i Michał
Snochowski.
Gniewkowo, 25 października. Niestety, nie udało się przełamać czarnej serii
porażek ekipie koszykarzy łowickiego Księżaka, grających w grupie A w II lidze koszykówki męskiej. Po pięciu kolejkach łowiczanie nadal pozostają bez porażki, podobnie jak
Legia Warszawa i OSSM Sopot. Tym razem
zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego przegrał w Gniewkowie, ale gra łowiczan
była już lepsza niż w ostatnich pojedynkach.
Powoli widać, że coś zaczyna funkcjonować w naszej ekipie i łowicki szkoleniowiec ma nadzieję, że już w kolejnym spotkaniu z Legią Księżak odniesie zwycięstwo.
Pierwsze minuty pojedynku w Gniewkowie były bardzo wyrównane. Obydwa zespoły grały skutecznie i praktycznie większość piłek trafiała do kosza. W 3. minucie
był remis 8:8, po „trójkach” Rafała Mroza i Roberta Kucharka. W 5. minucie

Kucharek ponownie trafił zza linii 6,25 m
i łowiczanie prowadzili 16:12. W końcówce kwarty dobrze zagrał młody łodzianin
Kacper Kromer i po jego rzutach Księżak
wygrywał 26:21. To był dobry prognostyk
przed następna kwartą, którą jednak lepiej
zaczęli gospodarze. zagrali bardzo skutecznie i w 15. minucie wyszli na prowadzenie
32:31. Na szczęście w 18. minucie sytuacja
ponownie się odmieniła i po rzucie dobrze
grającego Bartosza Włuczyńskiego
nasz zespół wygrywał 36:35. Po dwudziestu minutach Księżak nadal prowadził jednym punktem 39:38.
Po przerwie nadszedł krytyczny punkt
meczu. Łowiczanie mieli chwilowy kryzys
natomiast miejscowi trafiali z każdej pozycji. W trzy minuty zdobyli dziesięć „oczek”
i z wyniku 42:42 zrobiło się 52:42. Ta chwila
dekoncentracji zadecydowała o końcowym
rezultacie. Przed ostatnią odsłona Bonduelle wygrywało 60:49. W końcówce Księżacy odrobili pięć punktów i tracili już tylko
sześć „oczek”. Ale w dwóch akcjach mimo
dogodnych pozycji piłka nie wpadła do kosza i nie udało się odrobić strat. Na dwie
minuty przed końcem po udanych rzutach
Adriana El-Warda i Kromera był wynik
66:71 i jeszcze cień nadziei. Ale zabrakło
skuteczności.
W Gniewkowie trener Włuczyński miał
do dyspozycji okrojony skład. Zabrakło Piotra Niewiadomskiego, Michała Chojeckiego (choroby), Jakuba Pietrzko
i Michała Banasiaka (kontuzje). Kolejny
słaby mecz rozegrał Michał Snochowski,

Księżak w sparingu z Ósemką starał się odbudować formę.

Koszykówka - 4. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Faworytki nie da³y szans

 ŁKS Łódź - KSIĘŻAK Łowicz 68:12
(24:2, 22:0, 6:8, 16:2)
Księżak: Joanna Mikulska 4, Ilona Płacheta, Elżbieta Siekiera, Weronika Szczepańska
i Natalia Mostowska oraz Kamila Baczyńska
4, Aleksandra Wojda 4, Izabela Ziarnik, Weronika Rondoś i Oliwia Wiechno.
Najwięcej dla ŁKS: Natalia Danych 18.
Łódź, 26 października. Faworytkami tegorocznych rozgrywek wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek U-14 jest ekipa łódzkiego ŁKS. Zespół trenerki Eleny
Agaffonikovej ma bardzo dobre warunki
fizyczne, którym podopieczne trenerki Ka-

roliny Pierzchały nie były wstanie się
przeciwstawić…
4. kolejka wojewódzkie ligi młodziczek
- grupa B: Basket II Aleksandrów Łódzki MKS Kutno 29:97, Basket I Aleksandrów
Łódzki - Mag-Rys Zgierz 84:68, ŁKS Łódź
- Księżak Łowicz 68:12.
1. Basket I Aleksandrów
4 7 316:164
2. ŁKS Łódź
3 6 254:85
3. MKS Kutno
3 5 227:126
4. Mag-Rys Zgierz
2 3 125:131
5. Księżak Łowicz
3 3 69:240
6. Basket II Aleksandrów
3 3 61:306
(p)

którego słaba forma niepokoi naszego trenera. Drugi dobry mecz z rzędu zagrał nasz
rozgrywający Bartosz Włuczyński, który
miał najlepszy „eval” (21) ze wszystkich
graczy i razem z Kromerem zostali wybrani do „piątki meczu”.
Po tej porażce trener Włuczyński był optymistą: - Przegraliśmy, ale zagraliśmy bardzo
dobre zawody. Szkoda, że nie udało się odnieść zwycięstwa, ale widać było, że powoli zespół zaczyna funkcjonować prawidłowo. Poprawiliśmy zdecydowanie obronę
i skuteczność rzutów. Szkoda, że nie trafialiśmy „za trzy”, bo to mogło być kluczem do
sukcesu w tym spotkaniu. Myślę, że w kolejnym spotkaniu wreszcie odniesiemy upragnione zwycięstwo, które jest nam bardzo
potrzebne.
W ten weekend Księżak ma wolne i łowiczanie tę przerwę wykorzystają na szlifowanie współpracy w ataku i obronie.
A w sobotę 8 listopada Księżak zagra w Łowiczu w hali sportowej OSiR nr 2 z Legią,
która jest również bez zwycięstwa.
Przed tym spotkaniem w czwartek łowiczanie rozegrali sparingowy mecz z Ósemką Skierniewice, która rywalizuje w III lidze.
Zespół Włuczyńskiego wygrał ten pojedynek, ale dopiero w piątej kwarcie, kiedy to
trener Marian Woźniak dał pograć swoim mniej doświadczonym zawodnikom.
W pierwszej odsłonie gra łowiczan była bardzo słaba. Nieskuteczna gra w ataku, błędy
w podejmowanych decyzjach i fatalna obrona. W drugiej części trener Włuczyński posadził na ławce rezerwowych swojego syna,
a prowadzenie gry przejął Bartosz Pełka i jak się okazało pokazał, że możliwości ma bardzo duże. W tej fazie na parkiecie
hali sportowej OSiR nr 1 w naszym zespole
występowali także inni koszykarze siedzący w meczach ligowych z reguły na ławce:
wspominany Pietrzko i Grzegorz Łaszkiewicz, a oprócz nich Adrian El-Ward i Rafał
Mróz. Łowiczanie szybko odrobili straty
i w końcówce wyszli nawet na prowadzenie
28:27. Trzecia kwarta to znowu powrót do
składu z pierwszej kwarty, a co za tym idzie
- do znacznie gorszej postawy w rywalizacji
z Ósemką. Grą nie zachwycali Włuczyński
i Michał Snochowski, problemy w walce
podkoszowej miał najwyższy zawodnik meczu - Banasiak. Ostatecznie rywale po czterdziestu minutach wygrywali 63:60.
 KSIĘŻAK Łowicz - ÓSEMKA
Skierniewice 84:73 (4:17, 24:10, 13:21,
19:15, 24:10)
Księżak: Bartosz Pełka 21 (1x3), Adrian
El-Ward 17 (2x3), Rafał Mróz 14, Kacper
Kromer 10 (2x3) i Bartosz Włuczyński 2
oraz Michał Snochowski 7, Jakub Pietrzko
4, Grzegorz Łaszkiewicz 4, Michał Banasiak 3 i Adrian Dyszkiewicz 2.
Najwięcej dla Ósemki: Piotr Czaplicki 19
(1x3) i Krzysztof Lewandowski 14.
Zbigniew Łaziński, p

Mag-Rys Zgierz w meczu z łowickim Księżakiem zagrał w pierwszoligowym
składzie.

Koszykówka - 5. i 6. kolejka II ligi kobiet

Si³a po stronie rywalek
5. kolejka II ligi kobiet:
 MAG-RYS Zgierz - KSIĘŻAK Łowicz 78:50 (28:12, 13:6, 19:16, 20:16)
Księżak: Karolina Pierzchała 13, Milena
Mitek 12, Blanka Sokół 12 (1x3), Maja Podrażka 7 (2x3) i Agnieszka Wójcik 2 oraz
Zimna Monika 3 (1x3), Paulina Hemka 2,
Paulina Guzek, Nadia Rachubińska i Iwona Kafarska.
Najwięcej dla Mag-Rys: Alicja Dudkiewicz 17, Katarzyna Milewicz 14 i Małgorzata „Agnieszka” Milczarska 13 (1x3).
Zgierz, 22 października. W środowym meczu z II ligi kobiet ekipa łowickiego Księżaka spotkała się na parkiecie zgierskiej hali sportowej MOSiR z miejscowym
Mag-Rysem. Zgierzanki, które praktycznie
tym samym składem grają także w rozgrywkach I ligi - seria B (zabrakło tylko kontuzjowanej Marty Stencel), okazały się
za silne dla młodej ekipy z Łowicza. Podopieczne trenera Pawła Dolińskiego lądowały raz po raz na ziemi, odbijając się od
rosłych rywalek.
Początek był wprost fatalny. Gospodynie
szybko objęły prowadzenie 14:0 i 23:2, a dopiero w końcówce pierwszej kwarty łowiczanki zdobyły kolejnych dziesięć punktów.
Po pierwszej kwarcie „Centerki” miały już
szesnaście punktów straty, ale w drugiej wcale nie było lepiej. W tej fazie drużyna Księżaka zdobyła tylko sześć „oczek”.
W 25. minucie Mag-Rys prowadził już
54:20 i dopiero wtedy przyjezdne podjęły
w końcu walkę. Końcówka tej części wygrana 10:4, a ostatecznie w trzeciej i czwartej
kwarcie łowiczanki zdobyły po szesnaście
punktów. Skończyło się zatem blisko trzydziestopunktową stratą, ale chwilami udawało się podejmować wyrównaną walkę
z zespołem I ligi.

6. kolejka II ligi kobiet:
 KSIĘŻAK Łowicz - ŁKS Łódź
55:114 (9:34, 16:27, 15:30, 15:23)
Księżak: Karolina Pierzchała 11 (2x3),
Agnieszka Wójcik 10, Blanka Sokół 9, Milena Mitek 5 i Maja Podrażka oraz Paulina
Hemka 6, Michalina Bejda 5 (1x3), Nadia Rachubińska 4, Zimna Monika 3 (1x3),
Daria Kucińska 2, Paulina Guzek, Katarzyna Grzywacz, Iwona Kafarska i Marcelina Chlebna.
Najwięcej dla ŁKS: Roksana Szmidt 29
(4x3) i Jagoda Kowalczyk 18.
Łowicz, 26 października. Ubiegłoroczne wicemistrzynie Polski kadetek nie
dały szans koszykarkom z Łowicza. Łowiczanki co prawda rozpoczęły od prowadzenia 2:0 i 4:3 po dwóch akcjach punktowych
Blanki Sokół, ale później rywalki udokumentowały swoją sporą przewagę wzrostu
i umiejętności.
W Księżaku zadebiutowała wychowanka
UKS Center-4 Club - Michalina Bejda.
5. kolejka II ligi kobiet: ŁKS Łódź - PTK
Pabianice 56:49, Widzew Łódź - Jordan
Łódź 90:58, Mag-Rys Zgierz - Księżak Łowicz 78:50. Pauza: MKS Kutno. 4. kolejka
II ligi kobiet: MKS Kutno - Księżak Łowicz 92:61, Widzew Łódź - PTK Pabianice
92:74, Mag-Rys Zgierz - ŁKS Łódź 56:78.
Pauza: Jordan Łódź.
1. Widzew Łódź
5 9 377:302
2. PTK Pabianice
5 8 411:339
3. ŁKS Łódź
4 7 275:225
4. MKS Kutno
4 6 294:307
5. Mag-Rys Zgierz
4 6 244:277
6. Jordan Łódź
4 5 315:355
7. Księżak Łowicz
4 4 249:360
W kolejnym meczu Księżak zagra w Łodzi z Jordanem, ale mecz ten odbędzie się dopiero w piątek 14 listopada.
(d)

Koszykówka - 5. kolejka II ligi męskiej

Coraz grubsza kreska

Coraz grubsza „kreska” rozdziela zespoły występujące w grupie A II ligi męskiej.
Pierwsza piątka rozstrzygnie prawdopodobnie między sobą walkę o awans do I ligi,
zespoły z miejsc 6-11 stanowili będą grupę
„środka”, a łowicki Księżak, Legia Warszawa i OSSM PZKosz Sopot „skazane” są jedynie na walkę o utrzymanie.
5. kolejka II ligi męskiej: Bonduelle Gniewkowo - Księżak Łowicz 76:68,
OSSM PZKosz Sopot - Norgips Piaseczno 57:87, AZS WSGK Kutno - ŻTS Nowy
Dwór Gdański 85:94, Astoria Bydgoszcz SIDEn Toruń 97:86, Legia Warszawa - AZS

PW Warszawa 91:101, Tur Bielsk Podlaski
- UKS Łęczyce 114:112, AZS UWM Olsztyn - Rosa-Sport Radom 69:81.
1. Astoria Bydgoszcz
5 10 454:382
2. AZS PW Warszawa
5 10 448:402
3. SIDEn Toruń
5 9 432:343
4. ŻTS Nowy Dwór Gd. 5 9 436:373
5. Rosa-Sport Radom
5 9 391:344
6. Norgips Piaseczno
5 7 426:387
7. UKS Łęczyce
5 7 432:425
8. Bonduelle Gniewkowo 5 7 366:370
9. AZS WSGK Kutno
5 7 401:411
10. AZS UWM Olsztyn
5 7 382:407
11. Tur Bielsk Podlaski
5 7 427:479

12. Księżak Łowicz
5 5 342:414
13. Legia Warszawa
4 4 272:370
14. OSSM PZKosz Sopot 4 4 264:366
W meczach 6. kolejki, która rozegrana
zostanie w weekend 8-9 listopada, zagrają:
Księżak Łowicz - Legia Warszawa (sobota, godz. 17.00), AZS UWM Olsztyn - Tur
Bielsk Podlaski, UKS Łęczyce - Bonduelle Gniewkowo, AZS PW Warszawa - Astoria Bydgoszcz, SIDEn Toruń - AZS WSGK
Kutno, ŻTS Nowy Dwór Gdański - OSSM
PZKosz Sopot i Rosa-Sport Radom - Norgips Piaseczno.
(p)

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin” s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a, tel./fax (046) 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Tomasz Bartos, Eliza Błaszczyk, Wojciech Czubatka, Marcin A. Kucharski, Mirosława Wolska-Kobierecka, Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: sierż. Urszula Szymczak (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax (046) 837-37-51, tel. (046) 830-34-08), e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku
w godz. 7-18, w soboty 8-14. OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 24. Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch”.
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o. 03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 10.050 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym przez ZKDP: 12.900 egz.

100% własności
polskiej

30.10.2008 r.

SPORT 

SPORT 

Piłka nożna - 11. kolejka ligi okręgowej seniorów

Przerwany mecz Pogoni
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Piłka nożna - 17. kolejka II ligi

Liderzy nam uciekli

 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski  SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - OKS
1945 Olsztyn 4:1 (3:1); br.: Arkadiusz Świę- START Otwock 5:1 (2:1); br.: Kelechi Zeal
tosławski 3 (4, 8 i 79) i Kamil Bartos (37) - Iheanacho 4 (37, 43, 48 i 52) i Mieczysław
10 20 23-9
 OLIMPIA Chąśno - ORZEŁ Niebo- węczyn sędzia przerwał mecz po tym jak 3. Pogoń Bełchów (3)
Sikora (70) - Christian Okafor-Agu (19).
4. Korona Wejsce (6)
11 18 19-19 Krzysztof Brodecki (45 samobójcza).
rów 0:4 (0:3); br.: Marcin Jach (16), Łukasz przyjezdni kibice wszczęli awanturę.
 HETMAN Zamość - JEZIORAK
 SANDECJA Nowy Sącz - CON10 17 22-17
 KOPERNIK Kiernozia - KORO- 5. Macovia Maków (4)
Papuga (37), Paweł Jóźwiak (43) i Mariusz
11 17 21-20 CORDIA Piotrków Trybunalski 0:1 (0:1); Iława 4:0 (3:0); br.: Ihor Myhałewskyj 2
NA Wejsce 0:3 (0:1); br.: Krzysztof Pa- 6. Jutrzenka Drzewce (5)
Dymek (76).
(11 i 18), Andrzej Wachowicz (43) i Marek
10 16 29-22 br.: Ireneusz Komar (43).
Olimpia: Gać - Galiński, Kunikowski (70 puga (3), Mariusz Mancarz (60) i Marcin 7. Orzeł Nieborów (8)
 WIGRY Suwałki - GÓRNIK Wie- Piotrowicz (58).
8. Manchatan N. Kaw. (9)
10 16 20-23
Jabłoński), Czarnota, Klimkiewicz - Brzo- Wróbel (80).
 KOLEJARZ Stróże - STAL Po BIAŁKA Biała Rawska - LAKTO- 9. Juvenia Wysokienice (7) 11 15 23-16 liczka 0:4 (0:3): br.: Piotr Wtorek (6), Marzowski (75 Lenarczyk), Matuszewski, Grzegorz Czerbniak, Wiśniewski (60 Maciejew- ZA Łyszkowice 5:2 (2:2); br.: Daniel Łuka- 10. Białka Biała Rawska (10) 11 15 25-40 cin Łukaczyński (11), Łukasz Górski (26) niatowa 2:1 (2:0); br.: Robert Sierant (6)
i Marcin Dudziński (42) - Mateusz But11 10 17-29 i Maciej Kisiel (62).
siewicz (10), Artur Charubiński (23), Łukasz 11. Olimpia Chąśno (11)
ski) - Bury (46 Reczulski), Przyżycki.
 ŁKS Łomża - PONIDZIE NIDA kiewicz (67).
10 7 14-34
Orzeł: Dziedzic - Rychlewski, Dymek, Kucharski 2 (50 i 65) i Krystian Pudzianow- 12. Czarni Bednary (12)
 PELIKAN Łowicz - OKOCIMSKI
Dudziński, Gosławski - Pach, Ambroziak, ski (61) - Dominik Kwiatkowski (31 karny) 13. Kopernik Kiernozia (13) 11 6 12-45 Pińczów 0:1 (0:0); br.: Łukasz Mika (86
Brzesko 4:0 (0:0); br.: Tomasz Ogar 2 (57
14. Laktoza Łyszkowice (14) 10 4 12-33 karny).
Patryk Woźniak, Jóźwiak (75 Krawczyk) i Daniel Markus (40).
 PRZEBÓJ Wolbrom - RUCH Wyso- i 59), Sławomir Matras (74) i Łukasz SzczoW niedzielę 2 listopada odbędzie się
 CZARNI Bednary - WIDOK Skier- Łukasz Papuga, Marcin Jach (65 Wierzniewice 1:7 (1:4); br.: Dawid Pisarek (28) - przedostatnia jesienią - 12. kolejka skiernie- kie Mazowieckie 1:1 (0:0); br.: Adrian Mie- czarz (88).
bicki).
(p)
Chąśno, 26 października. Coraz gor- Jacek Budek 4 (20, 33 karny, 50 i 69 karny), wickiej klasy okręgowej seniorów, a zagrają lec (53 karny) - Piotr Faszczewski (60).
sza atmosfera w drużynie z Chąśna. Olimpia Jarosław Medwid (26), Mateusz Nowak (40) wówczas: godz. 11.00: Macovia Maków - 1. Kolejarz Stróże (1)
17 32 25-16
9-5-3
8 20 17-6
9 12 8-10
Kopernik Kiernozia, Widok Skierniewi- 2. Sokół Aleksandrów (4)
przegrywa mecz za meczem i nic nie wska- i Kamil Lewandowski (66).
17 31 20-13
9-4-4
9 20 14-5
8 11 6-8
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka - JU- ce - Mazovia Rawa Mazowiecka, Lakto- 3. KSZO Ostrowiec Św. (3)
zuje, żeby mogło być w tym zespole lepiej.
17 31 28-14
8-7-2
8 18 19-7
9 13 9-7
za Łyszkowice - Czarni Bednary, Pogoń 4. Start Otwock (2)
 MANCHATAN Nowy Kawęczyn - VENIA Wysokienice 0:0
17 29 24-22
8-5-4
9 18 8-3
8 11 16-19
 JUTRZENKA Drzewce - MACO- Bełchów - Białka Biała Rawska, godz. 5. Górnik Wieliczka (9)
POGOŃ Bełchów 2:0 (1:0); br.: Łukasz
17 28 27-14
8-4-5
8 14 16-8
9 14 11-6
VIA Maków 3:3 (2:2); br.: Marcin Urbański 14.00: Orzeł Nieborów - Korona Wejsce, 6. Przebój Wolbrom (7)
Góral 2 (20 i 61).
17 27 31-22
7-6-4
8 17 21-10 9 10 9-13
Juvenia
Wysokienice
Jutrzenka
DrzewNowy Kawęczyn, 26 października. 2 (35 i 72) i Łukasz Marat (40) - Tomasz Pa7. Pelikan Łowicz (5)
17 27 16-17
7-6-4
9 18 9-9
8 9 7-8
ce i Olimpia Chąśno - Manchatan Nowy 8. Ruch Wysokie Maz. (6)
Wszystko wskazuje na to, że Pogoń zostanie welczak 2 (15 i 57) i Rafał Wasiak (23).
17 27 26-15
8-3-6
8 19 17-6
9 8 9-9
ukarana walkowerem. W 65. minucie wyjaz- 1. Mazovia Rawa Maz. (1) 11 26 42-10 Kawęczyn.
9. Wigry Suwałki (8)
17 26 24-21
7-5-5
8 13 8-7
9 13 16-14
Paweł A. Doliński 10. Sandecja Nowy Sącz (10)
11 24 48-10
dowego meczu z Manchatanem Nowy Ka- 2. Widok Skierniewice (2)
17 25 23-17
7-4-6
8 15 14-6
9 10 9-11
11. OKS 1945 Olsztyn (11)
17 25 27-25
7-4-6
8 15 13-7
9 10 14-18
12. Concordia Piotrków (12)
17 22 20-21
6-4-7
9 15 13-10 8 7 7-11
Piłka nożna - 11. kolejka skierniewickiej klasy A
13. Hetman Zamość (13)
17 21 18-17
6-3-8
8 13 14-7
9 8 4-10
14. Jeziorak Iława (14)
17 18 18-27
5-3-9
9 12 8-11 8 6 10-16
15. Okocimski Brzesko (15)
17 18 24-26
4-6-7 10 13 17-14 7 5 7-12
16. Ponidzie Nida Pińczów (16)
17 14 12-36
4-2-11 9 11 8-12 8 3 4-24
17. Stal Poniatowa (17)
17 10 15-28
2-4-11 8 5 8-14 9 4 7-14
11. kolejka klasy A: Sokół Regnów - So- 3. Sierakowianka (3)
11 24 42-18 14. Start Złaków Borowy (14) 11 6 15-43 18. ŁKS Łomża (18)
17 9 7-34
2-3-12 9 8 6-13 8 1 1-21
11 23 35-15
Mecze 12. kolejki klasy A zaplanowano Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty,
rento-Zadębie Skierniewice 2:0, Victoria 4. Orlęta Cielądz (4)
11 22 29-23 na weekend 2 listopada, a zagrają wówczas: stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek
Chrząszczew - Fenix Boczki 0:2, Pogoń 5. GLKS Wołucza (5)
11 17 23-22 godz. 11.00: Vagat Domaniewice - Sobpol w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje I ligi, trzecia drużyna
Godzianów - Sierakowianka Sierakowice 6. Pogoń Godzianów (6)
0:3, Orlęta Cielądz - Jutrzenka Mokra Pra- 7. Jutrzenka Mokra Prawa (7) 11 17 26-20 Konopnica, GKS Głuchów - Pogoń Go- rozgrywa mecz barażowy, baraże o utrzymanie w II lidze zagrają zespoły z miejsc 11-14,
11 16 19-25 dzianów, godz. 14.00: Jutrzenka Mokra a zespoły z miejsc 15-18 spadną do III ligi.
wa 3:2, GLKS Wołucza - GKS Głuchów 8. Fenix Boczki (8)
11 13 18-22 Prawa - Start Złaków Borowy, Sorento2:1, LKS Grabice - Vagat Domaniewi- 9. LKS Grabice (9)
11 10 17-32 Zadębie Skierniewice - LKS Grabice, Fece 3:0, Sobpol Konopnica - Start Złaków 10. Sobpol Konopnica (12)
Piłka nożna - 16. kolejka IV ligi
11. GKS Głuchów (10)
11 8 6-30 nix Boczki - Sokół Regnów, SierakowianBorowy 4:2.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 11 27 36-11 12. Vagat Domaniewice (11)
11 7 13-29 ka Sierakowice - Victoria Chrząszczew
2. Sokół Regnów (2)
11 26 38-10 13. Victoria Chrząszczew (13) 11 6 13-30 i Orlęta Cielądz - GLKS Wołucza.
(p)

Fenix wygra³ na wyjeŸdzie

Koszykówka - 4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

Powinno byæ znacznie wy¿ej
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - PKK 99
Pabianice 63:45 (13:9, 22:12, 12:15, 16:9)
Księżak: Mateusz Anyszka 13, Łukasz
Wójcik 12, Łukasz Łaziński 9 (1x3), Mateusz Wasiak 7 i Piotr Pawłowski 4 oraz Mateusz Sobolewski 12, Maciej Szkup 6, Kajetan Mosiński i Piotr Ptasiński.
Najwięcej dla PKK: Maciej Frątczak 17.
Łowicz, 26 października. Kadeci
Księżaka rywalizują w lidze wojewódzkiej
koszykówki. W niedzielę w 4. kolejce łowiczanie podejmowali w hali OSiR nr 1 ekipę PKK 99 Pabianice. Po raz kolejny trener
Zbigniew Łaziński nie miał do dyspozycji wszystkich podstawowych zawodników,
ale okazało się, że rywal nie należał do najmocniejszych i zawodnicy rezerwowi dobrze wywiązali się ze swoich zadań.
Łowiczanie po pięciu minutach wygrywali 9:3 i praktycznie taka przewaga utrzy-

mała się do końca pierwszej kwarty. W drugiej odsłonie nasi koszykarze przyśpieszyli
i do przerwy prowadzili 35:21. Po zmianie
stron przewaga Księżaka cały czas wynosiła 14-16 punktów.
Trochę niebezpiecznie zrobiło się w 37.
minucie, kiedy to goście odrobili 6 oczek
i przewaga stopniała do 10. punktów. jednak
po chwili, po ładnej indywidualnej akcji Łukasza Wójcika przewaga wróciła do bezpiecznej. Po tej akcji łowiczanie poszli za
ciosem i zdobyli z rzędu 8. oczek. Wreszcie
skutecznie trafiali do kosza i przewaga urosła do 20. punktów. Mecz powinien zakończyć się większą przewagą, ale wcześniej
łowiczanie razili nieskutecznością, stąd tak
niski wynik.
Teraz łowiccy kadeci zagrają 11 listopada
o godz. 10.00 z drugą ekipą ŁKS, z którą będzie bardzo trudno o zwycięstwo.

4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
U-16: ŁKS II Łódź - Salos Sieradz 72:21,
UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
- Start II Łódź 105:77, ŁKS I Łódź - Start
I Łódź 107:46, Junak Radomsko - Jordan
Łódź 99:35, Księżak Łowicz - PKK 99
Pabianice 63:45. Pauza: Ósemka Skierniewice.
1. ŁKS I Łódź
4 8 454:146
2. UMKS Piotrcovia
4 8 341:195
3. ŁKS II Łódź
4 6 231:214
4. PKK 99 Pabianice
4 6 225:221
5. Junak Radomsko
4 6 243:301
6. Księżak Łowicz
4 6 191:300
7. Start I Łódź
3 5 271:201
8. Salos Sieradz
4 5 126:278
9. Ósemka Skierniewice 3 4 175:202
10. Start II Łódź
3 3 191:284
11. Jordan Łódź
3 3 125:231
(z, p)

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-13

Polegli w walce z Wikingiem
 WIKING Tomaszów Mazowiecki
- KSIĘŻAK Łowicz 69:35 (23:7, 17:8,
17:14, 12:6)
Księżak: Mateusz Gładki 18, Wiktor
Wawrzyńczak 9, Paweł Szustak 4, Jakub
Organiściak 2, Adam Zwoliński 2 oraz Kacper Kłos, Damian Kowalski, Bartosz Bończak, Kamil Lesiak, Jakub Szkup i Mateusz Dobrzyński.
Tomaszów Mazowiecki, 25 października. Młodzicy łowickiego Księżaka
w 3. kolejce wojewódzkiej ligi koszykówki
rozegrali mecz w Tomaszowie Mazowieckim i musieli pogodzić się z pierwsza porażką. gospodarze byli zdecydowanie lepsi
i mieli od pierwszych minut dużą przewagę.
Podopieczni trenera Piotra Rutkowskie-

go mieli spore problemy ze skutecznością,
nie trafiali z dobrych pozycji. Problemem
było też wyprowadzenie piłki w ataku jeśli gospodarze grali agresywnie na całym
boisku i to odbiło się na wyniku. Tradycyjnie najskuteczniejszym graczem był Mateusz Gładki, ale cieszą postępy całego
zespołu, a szczególnie Wiktora Wawrzyńczaka, który z meczu na mecz gra
coraz lepiej.
Po spotkaniu trener Rutkowski podsumował występ swoich podopiecznych: - Drużyna zagrała bardzo słabo w obronie i raziła
bardzo wielka nieskuteczność całego zespołu. Trener Wikinga ustawił obronę na całym
boisku z czym mieliśmy wielkie problemy.
Moi zawodnicy obudzili się w trzeciej kwar-

cie, gdzie punkty z szybkiego ataku zdobywali Mateusz Gładki i Wiktor Wawrzyńczak.
Teraz w rozgrywkach młodzików nieco
dłuższa przerwa. Kolejny mecz młodych
koszykarzy w Łowiczu odbędzie się w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu dopiero
15 listopada o godz. 10.00, a rywalem będzie Ósemka Skierniewice.
3. kolejka ligi młodzików U-13: Wiking Tomaszów - Księżak Łowicz 69:35.
Mecz: MSZS Kutno - Ósemka Skierniewice przełożono.
1. Księżak Łowicz
3 5 169:135
2. Wiking Tomaszów
2 4 149:61
3. Ósemka Skierniewice
2 2
72:160
4. MSZS Kutno
1 1
20:54
Zbigniew Łaziński, p

Piêkny gol “Rembosia”

 PELIKAN II Łowicz - MKP Zgierz
4:1 (2:0); br.: Tomasz Rembowski (15),
Marcin Kosiorek 2 (34 i 48) i Piotr Gawlik
(85) - Marcin Gil (70).
Pelikan II: Jędrzejewski - Pomianowski
(70 Zimecki), Pastuszka, Górski, Gawlik Myczka (60 Kutkowski), Kaźmierczak, Dylewski, Osowski (60 Demidowicz) - Rembowski, Kosiorek (77 Patos).
Łowicz, 26 października. Po ponad
miesięcznej przerwie zespół trenerów Bogdana Jóźwiaka i Zbigniewa Czerbniaka zainkasował komplet punktów. Poprzednio
łowiczanie wygrali 21 września 2008 roku
z KS Paradyż 2:0, a potem raz zremisował
i trzy razy przegrał.
ASTRAZduny - POGOŃ-EKOLOG
Zduńska Wola 0:4 (0:1); br.: Marcin Majewski 2 (30 i 79), Marcin Konieczny (75)
i Konrad Jerzak (81).
Astra: Szymon Pietrzak - Rutkowski,
Ochmański, Modliński, Surma - Masłowski, D. Wiśniewski (55 Janakowski), Błaszczyk (65 Dylik), Daniel Pietrzak (76 Wolski)
- Grzegory, Legęncki (50 Jankowski).
1. Włókniarz Zelów (1)
2. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (2)
3. Ceramika Opoczno (3)
4. KS Paradyż (4)
5. Gal-Gaz Galewice (5)
6. Zawisza Rzgów (7)
7. Zjednoczeni Stryków (6)
8. Pelikan II Łowicz (10)
9. Zawisza Pajęczno (9)
10. Czarni Rząśnia (11)
11. Kolejarz Łódź (8)
12. Vis 2007 Skierniewice (12)
13. Pilica Przedbórz (14)
14. Pogoń Łask Kolumna (13)
15. UKS SMS II Łódź (15)
16. Orzeł Parzęczew (16)
17. MKP Zgierz (17)
18. Astra Zduny (18)

16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
14
16
16
16
16

36
36
34
31
31
27
25
24
24
23
22
19
18
17
17
10
9
6

 SAS VIS 2007 Skierniewice - PILICA Przedbórz 1:2 (1:1); br.: Szymon Kiwała (14) - Kamil Karwicki (30 karny) i Arkadiusz Cieślik (70).
 KOLEJARZ Łódź - UKS SMS II
Łódź 0:3 (0:0); br.: Cezary Książek (61),
Marcel Kotwica (68) i Tomasz Syska (77).
 ZAWISZA Pajęczno - WŁÓKNIARZ Zelów 2:0 (1:0); br.: Tomasz Popiel (48) i Michał Kujawa (73).
 ZAWISZA Rzgów - ORZEŁ Parzęczew 6:0 (1:0); br.: Michał Szymczak (27),
Jarosław Soszyński 3 (54, 66 i 70), Rafał Sulima (76) i Krystian Wielemborek (83).
 GAL-GAZ Galewice - ZJEDNOCZENI Stryków 2:0 (0:0); br.: Szymon
Piotrowski (52) i Michał Bednarski (63).
 CERAMIKA Opoczno - POGOŃ
Łask Kolumna 3:2 (2:1); br.: Piotr Dąbrowski 2 (25 i 66) i Kamil Lewandowski
(42) - Grzegorz Gorący (14) i Roman Czerczyński (87).
 KS Paradyż - CZARNI Rząśnia 0:2
(0:2); br.: Krzysztof Białek (25) i Tomasz
Fidala (31).
(p)

46-15
44-21
34-22
45-21
32-24
42-20
33-22
28-25
23-20
22-25
27-31
29-49
18-21
15-30
18-23
13-42
9-28
9-48

11-3-2 7 19
12-0-4 7 21
11-1-4 9 22
10-1-5 9 21
10-1-5 9 22
8-3-5
8 18
7-4-5
7 12
7-3-5
8 19
7-3-6 10 18
7-2-6
7 10
7-1-8
9 15
6-1-9
8 12
5-3-8
7 11
5-2-7
7 11
5-2-9
7 9
3-1-12 7 6
2-3-11 7 8
2-0-14 9 3

24-7
26-3
23-9
32-11
21-10
26-7
17-9
22-8
16-9
8-11
15-14
17-22
8-6
8-11
9-10
6-14
5-9
5-29

9
9
7
7
7
8
9
7
6
8
7
8
9
7
9
9
9
7

17
15
12
13
9
9
13
5
6
13
7
7
7
6
8
4
1
3

22-8
18-18
11-13
13-10
11-14
16-13
16-13
6-17
7-11
14-14
12-17
12-27
10-15
7-19
9-13
7-28
4-19
4-19

Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz 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.
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Tenis stołowy - I OTK kadetów

Tym razem bez zwyciêstwa
piąte miejsce w swojej gruJastrzębie Zdrój, 18-19
pie, a w turnieju dodatkowym
października. Jak nie idzie
(„barażowym”) przegrał naj- to nie idzie… W I Ogólnopierw z Patrykiem Zatówką
polskim Turnieju Klasyfika(Tur-Bogoria Grodzisk Macyjnego kadetów łowiczanin
zowiecki) 2:3 (-6, 6, -9, 8, 7)
- Piotr Podsędek zagrał
i z Michałem Pojnarem
zdecydowanie poniżej swo(KSTR Krosno) 0:3 (6, 6, 1)
ich możliwości. Rozstawioco dało mu miejsce 25-28.
ny z numerem „20” zawodMiał szansę, żeby nawet po
nik UMKS Księżak niestety
tych porażkach grupowych
doznał w Jastrzębiu Zdrój
w zagrać w szesnastce - niekompletu porażek. Uległ
stety po serii przegranych zuw swoich pojedynkach elimi- Piotr Podsędek
pełnie się zablokował - ponacyjnych w turnieju głównym Dariuszowi Burgerowi (UKS Granit wiedział trener Cezary Znyk. Szkoda, bo
Strzelin) 0:3 (5, 6, 6), Antoniemu Witkow- zawsze pierwszy OTK jest bardzo ważny.
skiemu (ŁTSR Łask) 1:3 (3, -10, 9, 4), Kon- Gdyby się udało utrzymać było dużo łatwiej,
radowi Kulpie (Sygnał Lublin) 0:3 (5, 6, 2) a tak nawet gdy awansuje z WTK nie ma
i Kamilowi Kiljankowi (Koszalinianin Ko- gwarancji gry w turnieju głównym.
(p)
szalin) 1:3 (-10, 5, 6, 6). Łowiczanin zajął

ŁoLiF, czyli Łowicka Liga Futsalu

Piłka nożna - 17. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Nie wypada tak przegrywaæ
 PELIKAN Łowicz - OKOCIMSKI
Brzesko 0:4 (0:0)
0:1 - Tomasz Ogar (57), 0:2 - Tomasz
Ogar (59), 0:3 - Sławomir Matras (74), 0:4
- Łukasz Szczoczarz (88).
Pelikan: Ludwikowski (75 Jędrzejewski) Bojaruniec, Czerbniak, Augustyniak, Kozubek - Cichoń (78 Gawlik), Stefańczyk, Styszko (65 Stencel),Wilk, Grzelczak - Kowalczyk.
Okocimski: Palej - Wawryka, Drozd, Jagła,
Łopuszek - Matras, Kozieł, Kajca, Kucharczyk(68Krzak)-Szczoczarz,Ogar(80Kajda).

Pod nieobecność pauzującego za kartki
Przemysława Michalskiego na stoperze ze Zbyszkiem Czerbniakiem zagrał
Tomasz Augustyniak, który miał niestety swój „wkład” w trzy bramki gości. Za
kolejnego gola odpowiada testowany ostatnio przez trenera Andrzeja Zamilskiego
w reprezentacji Polski U-21 - Paweł Bojaruniec.
Wstrząśnięty niedzielnymi wydarzeniami
trener Bogdan Jóźwiak powiedział: - Po
takim meczu muszę przeprosić kibiców, którzy przyszli na nasz stadion. Chcieliśmy dobrze zagrać na koniec rundy, a tu taka wpadka. Przegraliśmy zasłużenie, zabrakło nam
zaangażowania i determinacji. Biorę odpowiedzialność za tę porażkę na siebie może
 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu, trzeba było wcześniej dokonać zmian.
Paweł A. Doliński
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi Michałowicza: Pelikan Łowicz - SAS Vis 2007 Skierniewice;
 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka III ligi tenisa stołowego mężczyzn: „We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota poUMKS Księżak Łowicz - PKS Opoka trzymać do końca listopada”.
Zduńska Wola;
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtuje zatoka niżowa,
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 2 ale w weekend rozbudowywać się będzie układ wyżowy.
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz 6. kolejki Napływa wilgotna, ale ciepła masa powietrza.
II ligi koszykówki męskiej: Księżak Ło- n Czwartek - Piątek:
wicz - Legia Warszawa;
W ciągu dnia przewaga zachmurzenia dużego,
Sędziował: Andrzej Meler jako główny
oraz Mateusz Gajewski i Mariusz Drozd
(wszyscy Toruń). Widzów: 800.
Łowicz, 26 października. Wstyd!
Drużynie, która ma ambicje na szybki powrót na bezpośrednie zaplecze ekstraklasy
nie wypada przegrywać przed własną publiczności z bardzo przeciętnym rywalem.
Gracze Okocimskiego już w pierwszej połowie mogli „napocząć” Pelikana, ale to co
się stało po przerwie przerosło oczekiwania największych sceptyków.

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 30 października:
 10.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu,
ul. Kaliska; Powiatowa Licealiada Szkolna
w sztafetach pływackich 10x50 m dziewcząt i chłopców;
Sobota, 8 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Zawody Judo
z okazji 35-lecia MKS Zryw Łowicz;
 10.00 - stadion Eldorado przy SP 4
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31a; mecz
piłki nożnej ligi okręgowej orlików: Pelikan Łowicz - GLKS Sadkowice;
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej juniorów młodszych: Pelikan
II Łowicz - Rawka Bolimów;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi piłki siatkowej kadetów: HKS
Orzeł Łowicz - Lechia II Tomaszów Mazowiecki;

Na wtorek 11 listopada zaplanowana jest
inauguracja rozgrywek ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu, a tego dnia do rywalizacji przystąpią zespoły II, III i IV ligi.
Pierwszoligowcy po raz pierwszy zagrają
w niedzielę 16 listopada. Na razie swój
udział w rozgrywkach potwierdziły nieliczne ekipy występujące dotąd w ŁoLiF. Poszczególne zespoły mają czas na uiszczenie
wpisowego do piątku 7 listopada.
I liga ŁoLiF: Blockersi Łowicz, Dagram
-AT Łowicz, Pędzące Imadła Łowicz, Drużyna-A Łowicz, Dach-Lux Łowicz, Outsider Łowicz, Witonia Osiek, Olimpia Chąśno,
Chińska-Larum Łowicz i Reebok Łowicz.
Brak potwierdzenia: Akumulatory-Mara
Kutno i Zatorze Łowicz.
II liga ŁoLiF: Vagat Domaniewice, Chińska-Larum II Łowicz, Kowmir Łowicz, Zające
Łowicz i Turbo-Car Gutenów. Brak potwierdzenia: Warriors Bielawy,Alcatraz-Przedmieście Łowicz, Rolmech-Czarni Bednary, Banasz-Internet Łowicz, Fantazja Domaniewice,
Victoria Zabostów i Asbo-PSP Sochaczew.

okresami do umiarkowanego, lokalnie przelotne opady deszczu,
ale ciepło. Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w opadach słabsza. Wiatr: południowo-zachodni
i południowy, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 16 ºC do + 10 ºC.
Temp. min w nocy: + 8 ºC do + 5 ºC.
n Sobota - Niedziela: Na ogół pogodnie,
zachmurzenie umiarkowane, okresami do dużego,
tylko w sobotę lokalnie przelotne opady deszczu.
Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, rano lokalnie mgły.
Wiatr południowo-wschodni i wschodni,
słaby i umiarkowany.Temp. max w dzień: + 11 ºC
do + 14 ºC. Temp. min w nocy: + 8 ºC do + 5 ºC.
n Poniedziałek - Środa: Pogodnie i bez opadów,
zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano silne zamglenia, miejscami mgły.
Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 14 ºC do + 17 ºC.
Temp. min w nocy: + 10 ºC do + 7 ºC.

III liga ŁoLiF: Pelikan-92 Łowicz, Zatorze II Łowicz, Agros-Nova Łowicz, Olimpia II Chąśno i Perpetuum Mobile. Brak
potwierdzenia: MC Zduny, KS Stefan Łowicz, Wega Kocierzew, Sąsiedzi Jackowice, Start Złaków Borowy, RTS I Gągolin
i Born To Win.
IV liga ŁoLiF: Olimpia-Eko-Serwis, Zetka Łowicz i Niebiescy Łowicz. Brak potwierdzenia: Bezedura Łowicz, RTS II Gągolin, Domino Łowicz, Tiger Team Boczki,
Naprzód Jamno, Desperaci Głowno, Płomyk-OSP Łowicz, West Chąśno, WRS Łowicz,
Evex-LO Zduny, MWSHP Łowicz i Zoltan
Łowicz. Do rozgrywek zgłosiły się także
dwa nowe zespoły: FC Kopernika, Staszewski-Team i White-Team Łowicz.
Wpisowe do tegorocznych rozgrywek wynosi: I liga - 850 zł, II liga - 700 zł,
III liga - 650 m i IV liga - 600 zł, a losowanie
tegorocznych rozgrywek odbędzie się w hali
sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu w poniedziałek 10 listopada o godz. 14.00.
(p)

od 30.10. do 5.11.

Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne.
Osłabiona sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Nie tak wyobrażaliśmy sobie ostatni mecz rundy jesiennej przy ul. Starzyńskiego.

Losujemy w poniedzia³ek,
a gramy ju¿ we wtorek

