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Śmierć na zakręcie
w Mystkowicach

W

e wtorek, 11 listopada o godz.
10.40 doszło do śmiertelnego
wypadku w Mystkowicach
w gminie Łowicz. Przyczyną była
najprawdopodobniej nadmierna
prędkość, niedostosowana
do warunków na drodze, której
nawierzchnia była akurat w trakcie
modernizacji. Wypadek wydarzył się
w terenie zabudowanym, na jednym
z zakrętów drogi przebiegającej przez
wieś. Samochód osobowy marki Opel
Astra kierowany przez 35-letniego
mieszkańca Bochenia, jechał
w kierunku Chruślina.
dok. na str. 2

Chcieli pracować w święto, spowodowali pożar.

Wieża ciśnień w ogniu
- Cięliśmy zbiornik. Jak zaczęło
się palić, to próbowaliśmy gasić
wodą, ale mieliśmy jej za mało - powiedział nam jeden z pracowników
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat ze Zgierza, którego pracownicy zaprószyli ogień w starej wieży
ciśnień znajdującej się po zachodniej stronie torowiska na dworcu
kolejowym Łowicz Główny.
e wtorek, 11 listopada przed godziną 11.00 stanęła ona w płomieniach.
W
Akcję gaśniczą prowadziło siedem zastę-

pów straży pożarnej. Pracownicy firmy
przystąpili do prac rozbiórkowych w święto Niepodległości, czyli dzień wolny od
pracy. Po tym, jak okazało się, że nie będą
w stanie ugasić ognia, zabrali ze sobą sprzęt
i uciekli z wieży. Jeden ze strażaków tak
to skomentował - Będą mieć ciepło. Nie
dość, że pracowali w dzień wolny, to spowodowali pożar.
Zdaniem wielu osób obserwujących
akcję gaśniczą, firma powinna była najpierw dokonać rozebrania drewnianej
konstrukcji okalającej zbiornik. Najprawdopodobniej chciano, po rozebraniu zbiornika zajmującego całe piętro, przystąpić
do prac rozbiórkowych ścian, zdejmując ich konstrukcję do wnętrza budynku.
Jak nam powiedziano, tak byłoby taniej.
Pożar okazał się bardzo poważny. Zapaliła
się cała górna konstrukcja wieży wykonana z drewna i obłożona płytami z supremy.

Przez cztery godziny strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy gasili wieżę ciśnień na łowickim dworcu Łowicz
Główny. Ogień zaprószyła firma dokonująca jej rozbiórki. Foto z lewej wykonał nasz Czytelnik.
Na miejscu byliśmy kilka minut po straży, pierwsze zastępy miały problem w dostaniu się pod obiekt. Ostatecznie strażacy
dojeżdżali do niego dłuższą drogą, od strony ul. Kilickiego.
Innym problemem okazał się brak na
miejscu wody, dlatego musieli po nią jeździć.
Dla jej zabezpieczenia ściągnięto dwa wozy
bojowe z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Bełchowa i Zdun. Na miejscu były
także dwa wozy bojowe z OSP w Łowiczu.
W pewnym momencie, na początku ak-

cji gaśniczej, ponad kłęby dymu buchnęły podsycane przez wiatr płomienie i wieża wyglądała przez chwilę jak gigantyczna
pochodnia. Strażacy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu opanowali jednak sytuację, lejąc wodę z podnośnika hydraulicznego, którym wznieśli się
ponad budowlę.
Po uporaniu się z ogniem, strażacy zajęli się usunięciem z wieży nadpalonej drewnianej konstrukcji ścian obłożonych płytami cementowo-wiórowymi, zachodziła

bowiem groźba ich zawalenia. Resztki ściągano za pomocą stalowej liny podpiętej
do jednego z wozów bojowych. Najpoważniejsza sytuacja była od strony torowiska, gdzie tylko jeden tor dzieli budynek od trakcji elektrycznej zasilającej tor
do Skierniewic i Łodzi. Tląca się ściana
mogła spaść i zerwać naciągnięte przewody. Udało się jednak umiejętnie podpiąć do
niej liny i całość spadała z dala od nich. Akcja gaśnicza zakończyła się po 4 godzinach.
(tb)

Uroczystości Święta Niepodległości
Prymas Polski Kardynał Józef
Glemp, Honorowy Obywatel Łowicza, wziął udział 11 listopada w obchodach święta odzyskania niepodległości oraz uroczystościach
poświęconych patronce Łowicza
św. Wiktorii.

W

tym roku relikwiom świętej towarzyszyły relikwie drugiego patrona diecezji, kapucyna bł. O. Honorata Koźmińskiego, co związane było z 20. rocznicą
jego beatyfikacji dokonanej przez Jana Pawła II. Relikwie nieśli bracia ze zgromadzenia
w Nowym Mieście nad Pilicą.
Tak jak zapowiadaliśmy głównym elementem obchodów odzyskania niepodległości było odsłonięcie odnowionego

pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego
i łowiczan, którzy jako żołnierze wzięli
udział w walkach 1918-1920, położonego
przy ul. Podrzecznej. Dokonali tego przedstawiciele władz samorządowych miasta
oraz powiatu, wraz z Dariuszem Żywickim dyrektorem ZSP nr 1, przy której stoi
pomnik oraz Prymasem Glempem i ordynariuszem diecezji łowickiej bp. Andrzejem Dziubą.
Pomnik nie zmienił się znacząco, zachowano jego dawną formę, m.in. dalej wieńczy go popiersie marszałka pochodzące
z kasyna wojskowego 10 Pułku Piechoty
stacjonującego w Łowiczu przed II wojną
światową. Inne są za to płyty, którymi obłożony jest pomnik.
dok. na str. 2

Kocierzew

Szansa na oddział
przedszkolny

R

ozważana jest możliwość
powstania, od nowego roku
szkolnego, oddziału przedszkolnego
w Kocierzewie. Informację taka
przekazał na zebraniu mieszkańców
Kocierzewa w poniedziałek,
10 listopada, wójt Grzegorz Stefański.
Oddział przedszkolny przeznaczony
byłby dla dzieci w wieku 4-5 lat
i początkowo funkcjonowałby
przez 4-5 godzin dziennie.
Rodzice ponosiliby odpłatność,
której wysokość zostałaby ustalona.
dok. na str. 2

Minister sportu Mirosław Drzewiecki nie tylko strzelał na bramkę, ale i w niej
stanął, podczas uroczystego otwarcia boiska „Orlik” przy szkole na Korabce
w Łowiczu w niedzielę, 9 listopada. O nowym boisku piszemy na stronie 8.
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Śmierć po upadku z rusztowania S

Młodzież zaprószyła ogień

Pracownik ocieplający blok numer 8 na osiedlu Bratkowice w Łowiczu spadł z rusztowania z wysokości czwartego piętra. Poturbował
się tak bardzo, że następnego dnia
zmarł w szpitalu. Prace tymczasowo przerwano, a śledztwo w tej
sprawie prowadzi łowicka policja
pod nadzorem tutejszej Prokuratury Rejonowej.
o tragicznego wypadku doszło w ostatni piątek, 7 listopada około godziny
D
9.30 w czasie prac dociepleniowych pro-

wadzonych przez pracowników skierniewickiej firmy Wikam. Zmarły mężczyzna
był mieszkańcem Skierniewic. W wyniku
upadku doznał poważnych obrażeń wewnętrznych. Lekarze określili jego stan jako
bardzo ciężki. Mimo podjętej natychmiast
akcji ratowniczej, 50-letni mężczyzna następnego dnia zmarł. - Mężczyzna ten trafił
do nas na intensywną terapię. Miał bardzo
poważne urazy wewnętrzne i dlatego zmarł powiedział nam Andrzej Kaźmierczak z oddziału intensywnej opieki medycznej szpitala w Łowiczu.

Jak rozległe były urazy wewnętrzne i co
było bezpośrednią przyczyną zgonu określić ma zarządzona przez prokuratora sądowo-lekarska sekcja zwłok. Zarządzone
również zostało badanie na zawartość alkoholu we krwi zmarłego. Wyniki sekcji
oraz badań będą znane nie wcześniej niż
za kilkanaście dni.
Na tę chwilę policja nie ma też informacji
czy pozostali robotnicy pracujący na rusztowaniu byli trzeźwi i co było bezpośrednio
przyczyną wypadnięcia z rusztowania. Prowadzimy dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku przy pracy - potwierdził
nam Tomasz Rubin z Wydziału Kryminalnego łowickiej Komendy Powiatowej Policji. - Dochodzeniowcy będą sprawdzać, czy
wypadek nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Nie wiemy na tę chwilę jak doszło do
wypadku. Gdy policjanci dotarli na miejsce
- po tym jak zawiadomiło nas pogotowie ratunkowe, nie było tam żadnego pracownika
- powiedział nam zastępca komendanta łowickiej policji Andrzej Rokicki.
Ze wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że nie było żadnych naocznych świadków upadku, oprócz pracowników firmy.

Upadek z rusztowania z wysokości
IV piętra zakończył się tragicznie.
W chwili zamykania tego numeru Nowego Łowiczanina policja miała przesłuchiwać przedstawiciela firmy remontowej. Odrębne postępowanie w tej sprawie wszczął
również skierniewicki oddział Państwowej
Inspekcji Pracy. - Obydwa postępowania
są zbieżne i będziemy wymieniali się ustaleniami - powiedział nam Andrzej Duranowski z sekcji dochodzeniowo-śledczej
łowickiej KPP.

Sanniki

Gaz ulatniał się w bloku
przy Chopina
43 osoby ewakuowane zostały
w czwartek, 6 listopada
ok. godz. 22 z budynku
wielorodzinnego w Sannikach.
Przyczyną ewakuacji był ulatniający się
gaz propan - butan, wyczuwalny
w całym budynku. Na miejsce
zdarzenia przyjechała OSP z Sannik
i Osmolina, samochód ratownictwa
drogowego z PSP w Gostyninie,
policja, pracownicy Zakładu
Energetycznego. Zdecydowano
o odcięciu dopływu prądu do budynku,
aby uniknąć zagrożenia wybuchem
od iskry elektrycznej. Ustalono, że
gaz wydobywa się z mieszkania
na II piętrze. Wezwano też karetkę
Prymas Józef Glemp błogosławi pomnik Józefa Piłsudskiego, za nim widać pogotowia, bo nie było pewności,
członków grupy rekonstrukcyjnej 10. PP biorącej udział w uroczystości.
czy w mieszkaniu, z którego ulatniał
się gaz, ktoś nie przebywa. Strażacy
dok. ze str. 1
w obecności policji wyłamali drzwi
do mieszkania i znaleźli przyczynę
powstania zagrożenia. Była nią
nieszczelność przewodu łączącego
becnie jest to granit i marmur. Prace ku, gdzie odbyło się zawierzenie św. Wik- butlę gazową z reduktorem. Andrzej
kosztowały 15 tys. złotych i sfinanso- torii powiatu oraz miasta. Bp. ordynariusz Ozimek, rzecznik prasowy PSP
wał je ratusz. Pod pomnik przybyło błogosławił zebranych na rynku i świat re- z Gostynina mówi, że trudno ocenić,
czy był to wynik usterki czy niedbałości
ponad 300 osób, ponad 20 pocztów sztan- likwiami świętej.
właściciela mieszkania. Po usunięciu
Następnie wierni opuścili rynek i prze- zagrożenia straż przewietrzyła
darowych, miejsko-strażacka orkiestra dęta
oraz liczna grupa harcerzy z łowickiego szli do katedry gdzie odbyła się msza święta cały budynek, po czym miernikiem
Hufca ZHP. Po uroczystości wszyscy prze- celebrowana przez bp. Bronisława Dębow- sprawdzano stężenie gazu. Gdy było
szli ul. Bielawską pod kościół pw. Święte- skiego z Włocławka, który też wygłosił ho- już minimalne, przywrócono dopływ
go Ducha, skąd wyruszyła, licząca blisko milię, łącząc w niej losy świętych Wiktorii prądu do budynku i wprowadzono doń
3 tysiące osób, procesja z relikwiami pa- i Honorata z losami Rzeczpospolitej i odzy- mieszkańców.
(mwk)

Uroczystości Święta Niepodległości

O

tronki Łowicza św. Wiktorii oraz relikwiami bł. Honorata Koźmińskiego. Ulicami
Kurkową, Sikorskiego, Alejami Sienkiewicza, 11 Listopada doszła do Starego Ryn-

skaniem niepodległości. W uroczystościach
kościelnych wzięło udział jeszcze czterech
innych biskupów, w tym bp. Stanisław Kędziora pochodzący z Seligowa.
(tb)

dok. ze str. 1

Szansa na oddział przedszkolny

P

rzedszkole jest potrzebne,
bo ułatwia dzieciom start w szkole.
To zupełnie coś innego niż zerówka
i dobrze byłoby, gdyby mogły z tego
korzystać także dzieci 3-letnie - mówił
obecny na zebraniu mieszkaniec
Kocierzewa Stanisław Czubak. Z wójta
wypowiedzi wynikało, że wszystko
zależeć będzie od rodziców. W kwietniu
lub maju Urząd Gminy roześle do
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
informację o planie powstania oddziału.
Dalsze działania zależeć będą od tego,
ilu rodziców będzie chętnych zapisać
swoje dzieci. Jeśli będzie to minimum
18 dzieci, oddział powstanie.

kronika
policyjna
n 6 listopada o godzinie 13.00 w miejscowości Zabostów w gminie Łowicz sprzed
jednej z posesji został skradziony samochód
osobowy marki Fiat Punto. Samochód został
pozostawiony przez kierowcę na chwilę.
W jego wnętrzu znajdowały się kluczyki
w stacyjce oraz dokumenty (dowód rejestracyjny i prawo jazdy). Powiadomiony
o zdarzeniu dyżurny łowickiej komendy
policji od razu skierował informację o skradzionym pojeździe do wszystkich patroli. Jeden z patroli zatrzymał na ulicy Zagrodowej
w Łowiczu samochód i sprawcę kradzieży.
Okazał się nim 23-letni mieszkaniec Łowi-

Mieszkańcy bloku mieli dobre zdanie
o pracownikach. Teraz martwią się, że
po wypadku prace dociepleniowe zostały
wstrzymane. Nikt z nich nie widział wypadku. - Jak żona wróciła z miasta z zakupami, to już było na dole pogotowie i zaraz
człowieka zabrali na sygnale. O tej porze
wszyscy są zajęci swoimi sprawami lub
w pracy... - powiedział nam Piotr Wiśniewski z bloku numer 8. Niektórzy z mieszkańców o wypadku dowiedzieli się dopiero po
południu. - Zaraz po wypadku chodziła
ekipa z policji, oglądali rusztowania i coś
zapisywali, a potem to już nic nie wskazywało na to, że coś się u nas przed blokiem
wydarzyło - powiedziała nam inna mieszkanka bloku. - Na oczy tego człowieka nie
widziałem. Równolegle robili docieplenia
na bloku numer 10, więc chyba się zmieniali na rusztowaniach - powiedział nam
Piotr Wiśniewski.
Docieplana część budynku należy do
wojskowej wspólnoty mieszkaniowej.
Część budynku należąca do Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej została docieplona
już w ubiegłym roku.
(mak)

trażacy z komendy powiatowej
PSP w Łowiczu stwierdzili, że to
prawdopodobnie młodzież
z zespołu Szkół na Korabce zaprószyła
ogień w budynku jednorodzinnym
w stanie surowym przy ul. Zielonej
nieopodal szkoły, 11 listopada o 12.30.
Z zebranych informacji wynikało
bowiem, że nieustaleni nastolatkowie
gromadzą się co jakiś czas w budynku.
Pożar nie był groźny. Został ugaszony
w ciągu kwadransa. Strażacy
stwierdzili ponadto, że budynek nie
jest odpowiednio zabezpieczony
przed dostaniem się do środka osób
z zewnątrz. Spaliły się drewniane
elementy m.in. rusztowań.
(eb)

Droga w Chruślinie
była usłana kukurydzą

Z

iarna kukurydzy na długości 300
metrów usłały drogę wojewódzką
nr 703 w Chruślinie 10 listopada.
Przyczyną takiego stanu rzeczy
było pęknięcie zaczepu przyczepy
ciągnikowej. Ciągnik pojechał w swoją
stronę, natomiast zerwana przyczepa
przewróciła się na drogę. Działania
straży pożarnej polegały na usunięciu
rozsypanych ziaren kukurydzy z drogi,
co trwało półtorej godziny.
(eb)

Zatrzymali siedemnastolatka
za narkotyki
Siedemnastoletni mieszkaniec Łowicza odpowie za posiadanie marihuany. Policjanci znaleźli ją podczas kontroli, której został poddany
podczas legitymowania 9 listopada
około godziny 18.45 na ulicy Wąskiej
w Łowiczu.

Badanie narkotestem wykazało, że
jest to marihuana. Wtedy siedemnastolatek został zatrzymany, a policjanci dokonali przeszukania mieszkania, gdzie
znaleźli kolejną porcję marihuany o wadze 3,8 grama. Obecnie śledczy ustalają
w jaki sposób chłopak wszedł w posiadanie narkotyków oraz czy miał z nimi konubraniu 17-latka policjanci znaleźli takt już wcześniej. Grozi mu kara więzietorebkę z zielonym suszem o wadze nia do trzech lat.
(mak)
około 1,3 grama.

W

dok. ze str. 1

Śmierć na zakręcie
w Mystkowicach

ieszkańcy Mystkowic, którzy byli
chwilę po zdarzeniu na miejscu poM
wiedzieli nam - Słychać było pisk i huk, na

miejscu okazało się, że samochód stoi obrócony w rowie, pod nim było ciało mężczyzny, który wypadł przez przednią szybę. Policja jak przyjechała to zastanawiała się jak
to mogło wyglądać, ale po śladach można
wywnioskować, że samochód jechał dość
szybko, na zakręcie złapał pobocze, które
jest podorane, bo droga jest w trakcie ro-

bienia, ściągnęło go w krzaki i tu wyrzuciło w powietrze. Raczej nie dachował, bo na
dachu nie ma żadnych śladów, obrócił się
i stanął na kołach - usłyszeliśmy.
Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, jak usłyszeliśmy od mieszkańców, nie
miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Towarzysząca mu 31-letnia żona nie odniosła poważnych obrażeń ciała - była zapięta
w pasy. Małżeństwo jechało na mszę świętą do kościoła w Chruślinie.
(tb)

cza. Mężczyzna został osadzony w policyjnym
areszcie. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
n 7 listopada po godzinie 22.00 z ulicy
Parkowej w Łowiczu skradziono samochód
osobowy marki Fiat 126p. Wartość skradzionego pojazdu określono na 500 złotych,
poszkodowanym jest mieszkaniec powiatu
łowickiego. Następnego dnia w godzinach
wieczornych policja zatrzymała w okolicach
osiedla Reymonta 25-letniego mieszkańca
Łowicza, który dokonał kradzieży. Postawiono
mu zarzut kradzieży, za co grozi do pięciu lat
więzienia.
n 9 listopada o godzinie 9.05 policjanci
wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony
Kolei zatrzymali czterech sprawców zniszczenia mienia, którzy wybili łącznie dziewięć
szyb w poczekalni dworca PKS przy dworcu
PKP Łowicz Główny. Wandalami okazali
się czterej mieszkańcy Łowicza w wieku

od 16 do 20 lat. Nieletnim zajmie się Sąd
Rodzinny w Łowiczu. Wszystkim zostaną
postawione zarzuty zniszczenia mienia za co
grozi kara pozbawienia wolności do pięciu
lat. PKS oszacował wartość strat na około
400 złotych.
n 11 listopada o godzinie 22.50 na drodze
wojewódzkiej nr 703 w okolicach Brzozowa
doszło do wypadku drogowego podczas
którego kierujący samochodem marki
Volkswagen Passat 34-letni mieszkaniec
Kalisza na prostym odcinku drogi zjechał
na pobocze drogi i uderzył w drzewo. Ze
stłuczeniem głowy i kręgosłupa trafił do
szpitala. Był trzeźwy.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak
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Paliło się w starej oficynie
przy ul. Zduńskiej
Cztery jednostki straży pożarnej
zostały wysłane do pożaru, który
wybuchł w ostatni piątek 7 listopada
około godziny 13 na strychu w oficynie przy ulicy Zduńskiej 8, w której mieści się między innymi punkt
Kolportera.

P

Po dziewięciu godzinach wyczerpani i
w Różycach.

dalszego zagrożenia, zerwano część tynku
z ocieplenia trzcinowego. Ponadto przy użyciu wentylatora oddymiono całe poddasze.
Po około godzinnej akcji strażacy mogli powrócić do jednostki.
Policja i strażacy są w trakcie ustalania przyczyny pożaru. Na wstępnym etapie postępowania nie wykluczają celowego lub przypadkowego podpalenia. Tuż
przed pożarem na podwórzu widziani bowiem byli nie tylko mieszkańcy tej i okolicznych posesji, ale również innych, odległych miejsc w Łowiczu.
(mak)

ożar został szybko ugaszony, dwie klatki schodowe zostały oddymione, a spalone śmieci ze strychu wyrzucone poza
budynek. Nikt w pożarze nie ucierpiał, nie
zostało też zniszczone żadne z mieszkań
w posesji należącej do Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Łowiczu.
Ponieważ informacja dotyczyła budynku
znajdującego się w staromiejskiej zwartej
zabudowie, natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa samochody
gaśnicze, podnośnik oraz samochód operacyjny z dowódcą i zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.
Gdy straż przybyła na miejsce, z całego
kompleksu poddaszy wydobywał się dym.
Strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechozmęczeni strażacy z jednostek OSP zakończyli dogaszanie tlącej się słomy wych, prowadząc rozpoznanie wprowadzili
na poddasze tzw. prąd wody z szybkiego natarcia. Po chwili stwierdzono, że na jednej
z klatek schodowych przy wejściu na poddasze palą się stare ubrania i inne niepotrzebne przedmioty. Pożar został szybko
opanowany. W celu definitywnego upew- Strażacy zerwali część tynku, żeby
nienia się, że ogień nie przedostał się do upewnić się, czy pożar nie przedostał
Także w łowickiej Komendzie Powiato- na 8 tys. zł, zaś mienie uratowane (słomę)
drewnianej konstrukcji i nie będzie stanowił się do trzcinowego ocieplenia.
wej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzo- na 20 tys. zł.
no nam, że jako prawdopodobną przyczynę
Akcja gaśnicza trwała nieprzerwanie
pożaru przyjmuje się podpalenie, zarówno do godziny 13. Słoma, choć mokra naw Różycach, jak i w Łaguszewie.
dal się tliła. Dlatego przewieziono ją na
Do pożaru w Różycach jako pierwsza pole, gdzie strażacy wspólnie z gospodaJak poinformował nas dyrektor wę kanalizacji deszczowej - w sumie 700 m
przyjechała miejscowa jednostka OSP, rzami i sąsiadami przystąpili do jej dopóźniej po kolei dojeżdżały wozy strażac- gaszania. Słup białego dymu był wi- Zakładu Usług Komunalnych w Ło- wraz z 24 wpustami do odbioru wody oraz
kie z Wicia, Boczek, Karsznic i Łowicza, doczny z wielu kilometrów. Cała słoma wiczu Cezary Kołodziejski, w najbliż- budowę nawierzchni z betonowej kostki oprócz tego na miejsce przyjechały trzy została dokładnie przerzucona i zlana wodą. szych dniach pracownicy zakładu w sumie 800 m.
Koszt tego zadania zamknie się w kwocie
zastępy państwowej straży. Dzięki szybko Pożar został określony jako poważny zakończą prace na ulicy Żołnierskiej.
1 mln 800 tysięcy złotych. Tym samym liczpodjętej akcji ratowniczej udało się urato- i sklasyfikowany jako średni. Straż pożaro najpoważniejsza tegoroczna inwesty- ni mieszkańcy Żołnierskiej - bo domów tam
wać więcej niż połowę słomy zgromadzo- na wspólnie z łowicką policją prowadzi
cja realizowana przez ZUK, rozpoczęta jest sporo, przestaną tonąć w błocie.
nej w czterech stertach i zabezpieczyć za- dochodzenie w sprawie przyczyny jego
(tb)
w połowie wakacji. Obejmowała budobudowania przed ogniem. Straty oceniono wybuchu.
(tb)

Podejrzewa się podpalacza
- To nie mógł być przypadek - powiedział nam jeden z ponad czterdziestu strażaków, którzy uczestniczyli w akcji dogaszania słomy
w Różycach - Stara Wieś na terenie
gminy Kocierzew Południowy. Do
pożaru doszło około godz. 4 nad ranem 9 listopada, za zabudowaniami
jednego z gospodarstw rolnych.

J

ak się dowiedzieliśmy od innego strażaka,
strażacy z tego rejonu wcześniej uczestniczyli w gaszeniu słomy, która płonęła
w Łaguszewie. Dlatego zaczęli między sobą
już mówić o krążącym po okolicy podpalaczu.

Koncert białoruskiego
chóru już w sobotę

W

ramach cyklu „Burmistrz Miasta
zaprasza”, chór męski „Brest
Street Boys” z Białorusi wystąpi
w sali barokowej łowickiego muzeum
15 listopada o godz. 18.00. Koncert
organizuje Łowicki Ośrodek Kultury.
Wstęp jest bezpłatny. Chór zawita
do Łowicza, przy okazji jego występu
na XI Festiwalu Chóralnym „Canto
Lodziensis” w Łodzi w dniach od 15
do 16 listopada. „Brest Street Boys”
działają już od 26 lat. Do Polski
przyjedzie dwunastoosobowa grupa
białoruskich chórzystów razem ze
swoim dyrektorem artystycznym
i dyrygentem Allą Igumnovą. „Brest
Street Boys” jest laureatem wielu
międzynarodowych konkursów
i festiwali w całej Europie.
W poprzednich latach gościł już
w naszym kraju. W czasie sobotniego
koncertu w Łowiczu zaprezentuje
m.in. utwory białoruskie, rosyjskie
i ukraińskie.
(jr)

Gmina Łowicz

90-lecie OSP w Bocheniu

J

ubileusz 90-lecia bocheńskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej będzie
obchodzony już w tę sobotę,
15 listopada. Najpierw o godz. 11.00
zostanie odprawiona uroczysta msza
św. w kościele pod wezwaniem
Michała Archanioła w Chruślinie,
ponieważ Bocheń należy do parafii
chruślińskiej. Później uroczystości
przeniosą się do remizy OSP
w Bocheniu. Zostaną m.in. odznaczeni
zasłużeni strażacy.
(jr)

ZUK schodzi z Żołnierskiej

T

Na razie nie będzie sprzedaży
W związku ze zdjęciem
z porządku wrześniowych
obrad Rady Miejskiej
w Łowiczu dwóch
projektów uchwał w sprawie
sprzedaży nieruchomości
dotychczasowym
wieczystym użytkownikom
na ostatniej sesji 30
października burmistrz
Krzysztof Kaliński wyjaśniał,
że projektów uchwał w tych
sprawach nie będzie.

dzielni Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu, na jej wniosek. Z tytułu użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości
SIB wnosiła opłaty roczne w wysokości ponad 16 tys. zł. W tym roku przeprowadzono
aktualizację opłat i w przyszłym roku spółdzielnia miałaby płacić około 19,5 tys. zł.
W przypadku sprzedaży tej nieruchomości miasto uzyskałoby dochód w wysokości 208 tys. zł.
Drugi projekt uchwały dotyczył wniosku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej
„Pszczółka” w Łowiczu będącej w likwidacji. Ta z kolei wnioskowała o sprzedaż
działek przy ul. Armii Krajowej 1 o łączeden z projektów dotyczył proponowa- nej pow. 0,71 ha. Z tytułu użytkowania
nej sprzedaży dwóch działek przy ul. wieczystego „Pszczółka” płaciła ratuszoKaliskiej 103 o powierzchni 2,11 ha Spół- wi rocznie 5.589 złotych, zaś od 2009 roku

miałaby płacić 7.223 zł. w przypadku sprzedaży miasto osiągnęłoby dochód w wysokości 68.719 zł.
Burmistrz wyjaśniał, że obie spółdzielnie są właścicielami gruntów przyległych
do użytkowanych działek. NIeruchomości
miejskich będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych jest ponad 15 ha. Z tego tytułu miasto osiąga dochód łączny rocznie ponad 50
tysięcy złotych, a od przyszłego roku byłoby to ponad 60 tys. zł. Ze sprzedaży tych
gruntów mogłoby zaś osiągnąć jednorazowo 2.594.925 zł.
- Uważam, że analizując powyższy temat
należy wypracować jednolite stanowisko
w sprawie sprzedaży nieruchomości dotyczące wszystkich wieczystych dzierżawców

Wjechał rowerem pod TIR-a

Miejska Komisja Rewizyjna
skontroluje finanse przedszkoli

J

Z poważnym urazem czaszkowomózgowym, licznymi potłuczeniami, stłuczeniami organów wewnętrznych oraz otarciami skóry trafił do
szpitala w Łodzi 67-letni mieszkaniec
Łowicza, w którego uderzyła ciężarowa Scania. Po dwóch dniach zmarł.

D

o wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z Warszawską w Łowiczu w ostatnią sobotę, 8 listopada o godzinie
6.25 nad ranem. Z ustaleń policji oraz relacji
świadków zdarzenia wynika, że rowerzysta

wyjeżdżał z ulicy Warszawskiej w Poznańską. Prawdopodobnie zagapił się, ponieważ
wjechał wprost pod koła rozpędzonego
TIR-a, którym kierował 33-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. Rowerzystę zabrało pogotowie i został zawieziony do szpitala
w Łodzi, gdzie został poddany operacji.
Kierowca Scanii od razu na miejscu został zbadany alkosensorem - był trzeźwy.
Od rowerzysty pobrana została krew do
badań pod kątem ewentualnej zawartości
alkoholu.
(mak)

T

rzyosobowy zespół radnych
z Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łowiczu wykona
kontrolę gospodarki finansowej
za 2007 rok w ratuszowym Zakładzie
Obsługi Przedszkoli Miejskich.
Kontrola trwać będzie
od 17 do 30 listopada,
przeprowadzać ją będą Marzena
Rokicka, Robert Wilk i Józef
Szczepanik. Wyniki przedstawione
będą na posiedzeniu komisji
zaplanowanym na 8 grudnia.
(mwk)

gruntów miejskich - ocenił burmistrz. Sprawa będzie zatem szczegółowo rozważana
przez urzędników i radnych.
- Urząd Miejski sam zaproponował nam
kupno dzierżawionej nieruchomości, jakiś czas temu. W tamtym czasie nie mieliśmy pieniędzy na ten cel. Obecnie jesteśmy
przygotowani finansowo do wykupu. Jednak za jakiś czas sytuacja może się zmienić. Gotówka może być zainwestowana bądź
może zmienić się koniunktura lub udziałowcy wypłacą pieniądze. Zależy nam na wykupie działki, a miasto i tak nie dysponuje
tymi gruntami. Spółdzielnia zamiast jednorazowo zapłacić około 200 tys. zł, płaci 3%
tej sumy rocznie - mówi prezes SiB, Stanisław Jagoda.
(eb)
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Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe skrzynki w nowych miejscach
Nowe „euroskrzynki”
pocztowe montowane są
w budynkach Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w innych miejscach niż
dotychczasowe. Ślady
i dziury w ścianach po
starych skrzynkach
zostaną poprawione zimą.
Klucze do skrzynek należy
odbierać w pokoju nr 10
w biurze spółdzielni.

P

ierwsze nowe „euroskrzynki” zostały
zainstalowane na osiedlu Bratkowice,
aktualnie trwają roboty na osiedlu Dąbrowskiego. Wymiana w całej spółdzielni zakończy się wiosną.
Od razu po zamontowaniu pierwszych
skrzynek pojawiły się pierwsze kontrowersje z nimi związane. - Dlaczego na klatkach
schodowych nie zostało pomalowane miej-

sce po starych skrzynkach? Jak to teraz wygląda? - złościła się jedna z lokatorek bloku
na Bratkowicach. Spółdzielnia nie zamierza
jednak zostawić niepomalowanych ścian po
starych skrzynkach. Pracownicy spółdzielczej brygady remontowo-budowlanej będą
malowali te miejsca zimą. Teraz, korzystając ze sprzyjającej pogody, pracownicy
techniczni spółdzielni są kierowani do robót
związanych z układaniem chodników i poprawą stanu nawierzchni na osiedlach.
Wymiana skrzynek będzie kosztowała
spółdzielnię łącznie ponad ćwierć miliona
złotych. Wymianę skrzynek wymusza „Prawo pocztowe”. Nowe skrzynki mają ułatwić
dostęp alternatywnym operatorom pocztowym oraz zapewnić większą poufność korespondencji. Ustawa nakłada obowiązek
wymiany skrzynek na administratorów domów wielorodzinnych.
Demontażem starych skrzynek oraz montowaniem nowych zajmuje się producent
„euroskrzynek” z Łodzi. Umowa podpisana ze spółdzielnią opiewa na kwotę 260.227
złotych wraz z podatkiem VAT.

Skrzynki na Bratkowicach zostały już
w biurze ŁSM na Starzyńskiego.
W tym roku skrzynki mają być zainstalowane na osiedlu Bratkowice, Dąbrowskiego, Kostka, Broniewskiego i Rey-

Asfalt w Bełchowie
i Dzierzgówku

R

uszyły prace przy asfaltowaniu
dróg gminnych w Bełchowie
i Dzierzgówku w gminie
Nieborów. Obydwie inwestycje
wykonuje Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno - Drogowych
z Jamna.
Korytowanie drogi w Dzierzgówku
już się rozpoczęło. Chodzi tutaj
o drogę od szkoły w kierunku
Polesia - był tam asfalt jednak
spękany i bardzo wąski. Obecnie
wykona zostanie nową nakładka
na nowej podbudowie. Droga
zostanie też poszerzona. Koszt
prac za wyasfaltowanie 783,5
Dyrektorka szkoły Teresa Sokalska Lebioda wielkim ołówkiem pasowała dzie- - metrowego odcinka wyniesie
niewiele ponad 217 tys. zł.
ci na uczniów.
PRID rozpoczyna też asfaltowanie
dwóch gruntowych ulic
w Bełchowie Osiedlu: Kilińskiego
i Reymonta. Asfalt położony
Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu
Najpierw uczniowie zaprezentowali zostanie na łącznej długości
odbyło się, 31 października, ślubo- piosenki i wiersze, przeszli próby odwa- 441,18 m. Prace obejmą
wanie 61 uczniów klas pierwszych. gi, spostrzegawczości i wiedzy oraz dobre- wykonanie podbudowy z kruszywa,
W tym szczególnym dla nich dniu towarzy- go słuchu. Imprezę uatrakcyjniła prezenta- położenie nakładki asfaltowej,
szyli im rodzice, dziadkowie, babcie i star- cja multimedialna opowiadająca o tym, jak wysypanie poboczy i postawienie
sze rodzeństwo. Nie zabrakło zaproszonych uczniowie pracują i spędzają czas w szkole. znaków drogowych. Koszt prac
gości: przewodniczących Rady Miejskiej Potem pierwszoklasiści złożyli ślubowanie wyniesie ponad 76 tys. zł brutto.
w Łowiczu Henryka Zastępy, zarządu osie- i zostali pasowani na uczniów przez dyrek- Obydwie inwestycje skończone
dla Starzyńskiego Anny Bieguszewskiej tora szkoły Teresę Sokalską-Lebiodę.
zostaną do 20 listopada.
oraz Rady Rodziców - Zbigniewa Światlaka.
(tb) (wcz)

Ślubowanie w “Jedynce”

W

Kamery namierzą wandali

W ciągu najbliższego miesiąca
Przedszkole nr 4 przy ul. Sikorskiego
w Łowiczu zacznie chronić przed aktami wandalizmu system monitoringu zewnętrznego, złożony z sześciu
kamer. Pieniądze w kwocie około 17
tys. zł na ten cel przeznaczyli radni
miejscy na sesji 30 października.

D

yrektor Urszula Różycka już od dawna wnioskowała o zakup monitoringu
zewnętrznego dla swojej placówki. - Co
prawda przedszkole położone jest w cen-

trum, jednak na jego terenie dochodzi do
wielu aktów wandalizmu. Młodzież urządza sobie, zwłaszcza w weekendy, imprezy
alkoholowe na placu zabaw - wyjaśnia sytuację dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli Joanna Mostowska. Często dochodzi do
zniszczenia ogrodzenia, przez które wandale
wchodzą na teren przedszkola. Wymieniane
były już nawet całe przęsła.
Ostatnio doszło do zniszczenia blachy falistej na dachu, na którym wandale uszkodzili także anteny monitoringu wewnętrznego. Monitoring wewnętrzny, na wypadek

włamania, z powodzeniem działa w przedszkolu. W ubiegłym roku w monitoring
zewnętrzny wyposażone zostały łowickie
szkoły, dzięki środkom ministerialnym. Jednak program ten nie obejmował przedszkoli, na co liczyły dyrektor Różycka oraz dyrektor Mostowaska.
Sześć kamer zamontowanych zostanie do
połowy grudnia. - Liczymy na to, że dzięki
urządzeniom zidentyfikujemy wandali, którzy zostaną ukarani za swoje czyny - dodaje Mostowska.
(eb)

Gmina Nieborów

Kolejne działki
na sprzedaż

P

o raz drugi gmina Nieborów
wystawia na sprzedaż
niezabudowane działki
w Bobrownikach, Dzierzgówku
i Piaskach. Siedem działek rolnych
sprzedawanych jest w Bobrownikach.
Są to działki od malutkiej o powierzchni
0,0018 ha - cena wywoławcza 50
zł, po największą 0,9400 ha - cena
wywoławcza 20 tys. zł.
W Dzierzgówku do kupienia jest jedna
działka rolna o powierzchni 0,2900
ha - cena wywoławcza 11.320 zł,
w Piaskach działka pod zabudowę
mieszkaniową o powierzchni 0,30000
ha - cena wywoławcza 50 tys.
zł, w Sypniu działka leśno - rolna
o powierzchni 0,8500 ha - cena
wywoławcza 16 tys. zł oraz działka pod
zabudowę mieszkaniową i usługową
o powierzchni 1.5100 ha - cena
wywoławcza 53.230 zł.
Po raz pierwszy idą też na sprzedaż
zamontowane, klucze należy odbierać dwie działki budowlane w Nieborowie,
pierwsza ma powierzchnię 0,0924
- cena wywoławcza 29.145,80 zł,
monta. W przyszłym roku na pozostałych druga powierzchnię 0,0927 ha - cena
osiedlach. Łącznie zamontowanych bę- wywoławcza 29.231,20 zł.
dzie ponad 4.630 skrzynek.
(mak) (wcz)

Wniosek na doposażenie szpitala
Zmian w Wieloletnim Planie Inwe- starostwa - kupno tomografu, które wprostycyjnym oraz przesunięć w tego- wadzono do planu na sesji przed miesiącem.
Powiat na te urządzenia uzyskać chce 3
rocznym budżecie, dokonali powiamln zł, w tym roku zabezpieczyć jednak
towi radni na sesji 5 listopada.
musiał kwotę 22 tys. zł. Pieniądze te posłuwiązane jest to z wnioskiem. który po- żą bowiem na przygotowanie kosztorysu
wiat złożyć chce jeszcze w tym roku do i innej potrzebnej dokumentacji.
Za pieniądze te oprócz wspomnianeministerialnego programu na doposażenie szpitali w ramach programu „Zacho- go tomografu komputerowego kupiony
byłby m.in. nowy stół operacyjny i wiewać zasadę złotej godziny”.
Zadanie wpisane zostało zatem do wielo- le specjalistycznych urządzeń z zakre(wcz)
letniego planu i wpisuje się w inne działanie su ratownictwa medycznego.

Z

Zabawki na place zabaw
Jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia w nowoczesny sprzęt
wyposażony zostanie plac zabaw
przy Przedszkolu nr 5 przy ul. Chełmońskiego.

P

rzedszkole ma piękny duży plac,ale bez
odpowiedniego sprzętu - wyjaśnia dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli Joanna Mostowska. Zabawki na plac zabaw

z odpowiednimi atestami bezpieczeństwa
są kosztowne. Pierwszy sprzęt, jaki trafi do
przedszkola przy ul. Chełmońskiego, miał
kosztować 7,7 tys. zł. Udało się utargować
do 1,7 tys. zł, za którą to kwotę będzie można wybrać dodatkową zabawkę.
Dodatkowy sprzęt trafi również na miejski plac zabaw urządzony w tym roku na
osiedlu Marii Konopnickiej. Za 2 tys. zł zakupiona zostanie tam karuzela.
(eb)
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Kaliska i Włókiennicza
prawie skończone
Zakład Usług
Komunalnych uporał się
z pracami przy budowie
kanalizacji deszczowej
w ulicach Włókienniczej
oraz Kaliskiej.

P

rzypomnijmy, że problemy były na
ul. Kaliskiej, gdzie okazało się, że
w miejscu którędy miała być prowadzona kanalizacja,leżał w ziemi kabel nieznanego pochodzenia.
Dopiero po dłuższym czasie ustalono, że właścicielem jego jest kolej, a jego
brak na mapach spowodowany był znaczeniem strategicznym. W ciągu kilku tygodni udało się porozumieć ZUK-owi z odpowiednią komórką w PKP,
której pracownicy zajęli się dozorowaniem prac prowadzonych przez zakład.
W jednym z miejsc, gdzie projektowana była studnia rewizyjna, kabel został
przecięty i ułożony wokół niej, w całym zaś wkopie na bieżąco był przekładany, by zrobić miejsce pod rurociąg.

Dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski powiedział nam, że ostatecznie prace przebiegły sprawnie i udało się wykonać cały
przewidziany zakres robót, czyli oprócz
ułożenia kolektora także włączenie do niego wszystkich krat odbierających wodę
z ul. Kaliskiej, zostały one tam umieszczone przez ZUK jeszcze rok temu, w czasie
prac przy remoncie nawierzchni.
ZUK jednak nie opuścił jeszcze tego rejonu, jego pracownicy zajęci są budową
nawierzchni z kostki brukowej w ostatniej uliczce odchodzącej od ul. Włókienniczej. Prace zostały zlecone zakładowi
jako dodatkowe przez ratusz, po wykonaniu nawierzchni w dwóch pozostałych
uliczkach, które w dokumentacji fachowo nazywa się sięgaczami. Ogólny koszt
prac zrealizowanych na ulicy Kaliskiej
i Włókienniczej zamknie się w kwocie
614 tys. zł. Ostatnimi pracami, jakie tam
się przewiduje jeszcze w tym roku, jest
uzupełnienie asfaltu w miejscach, gdzie
nawierzchnia w ulicy Włókienniczej została naruszona ze względu na wykonanie wykopu.
(tb)

Trwają prace remontowe na zabytkowym moście w Maurzycach z 1928 roku. Jest to pierwsza spawana taka konstrukcja na świecie, wykonana według projektu inż. Stefana Bryły. Prace polegają m.in. na usunięciu korozji oraz pokryciu
nową farbą podkładową i kryjącą, a także wykonaniu utwardzonych dojść do samej konstrukcji od miejsc parkingowych położonych obok.

Problemy z wodociągami
po awarii na Katarzynowie
Trzy poważne awarie wodociągowe, do jakich doszło w Łowiczu w ciągu kilkunastu dni po pamiętnej awarii na ul. Katarzynów, 28 października,
są bezpośrednimi jej następstwem.

J

akpowiedziałnamdyrektorZakładuUsług
Komunalnych Cezary Kołodziejski, winę
za problemy ponosi ciśnienie wody, podniesione w czasie ponownego napełniania wodociągów, po tamtej awarii, a także ich niedostateczne odpowietrzenie. Do
najpoważniejszej awarii doszło na os. Dą-

browskiego, gdzie 1 listopada pękła rura
wodociągowa odpowiedzialna za zasilanie bloków nr 9 i 10. Naprawa trwała ok.
7 godzin i zakończyła się ok. 13. To długo,
ale rura została rozerwana, a wykop, by się
do niej dostać musiał być głęboki na ponad
2 m. Kłopot przy naprawie sprawiły przebiegające obok kable i sieć kanalizacyjna.
Dla mieszkańców na czas awarii podstawiono beczkowóz z wodą pitną.
Inna awaria miała miejsce 29 października na os. Tkaczew, gdzie także z powodu pęknięcia rury odłączone od wody były

dwa bloki i gdzie w wykopie odkryto dzikie
przyłącze nie naniesione na mapy. Zostało
ono usunięte. Kolejna awaria miała miejsce
na ul. Bawełnianej.
Dyrektor Kołodziejski zapowiedział wykonanie jeszcze w tym roku prac przy naprawie zasuwy na głównej magistrali, na której doszło do awarii w październiku. Prace
będą odbywały się w nocy, by nie spowodować komplikacji dla mieszkańców, choć nie
planuje się zamknięcia na ich czas dopływu
wody. W roku przyszłym mają zostać naprawione lub wymienione kolejne.
(tb)

Osiedle Górki

ZUK robi Piątkowską

P

Drewniana alkierzówka przy ul. Blich powoli popada w coraz większą ruinę.

Już po alkierzówce?
Stoi i niszczeje. Drewniana alkierzówka przy ul. Blich, której właścicielem jest łowicki powiat, a administratorem szkoła blichowska,
popada z roku na rok w coraz większą ruinę. Obecnie widać rozpadające się kominy i ubytki w dachówkach.

D

yrektor szkoły Mirosław Kret powiedział nam, że robi co może, by zabezpieczyć zabytkowy obiekt i co pewien czas
są na nim wykonywane drobne prace naprawcze. Przede wszystkim jednak dokła-

da starań, by pozostawał zamknięty, by nikt
nie dostawał się do wnętrza, ze względu na
bezpieczeństwo.
Niestety, nakłady jakie należałoby ponieść na jego ratowanie, czyli kapitalny remont, przekraczają możliwości placówki są to setki tysięcy złotych. Od roku 2006,
gdy powiat łowicki zdecydował o sprzedaniu budynku, po pierwszym zainteresowaniu kilku osób, nie ma potencjalnych
nabywców. Barierą jest konieczność rozebrania budynku i jego ponownego zrekonstruowania na gruncie nabywcy.
(tb)

racownicy Zakładu Usług
Komunalnych w Łowiczu od
kilku tygodni prowadzą prace
w południowo-zachodniej części
osiedla Górki, gdzie układają kolektor
kanalizacji sanitarnej oraz wykonują
nawierzchnię na ulicy Piątkowskiej.
Prace rozpoczęły się na skrzyżowaniu
ulic Graniczna, Piątkowska
i Wieniawskiego od wykonania
kanalizacji deszczowej i ułożenia
nawierzchni z betonowej kostki,
która ukształtowała je w osiedlowe
mini rondo. Jak powiedział nam
dyrektor zakładu Cezary Kołodziejski,
zlecenie obejmuje przejście w ulicę
Piątkowską i wykonanie tam kolektora
deszczowego, wyprowadzenie
krat do odbioru wód opadowych,
prace kończyć będzie wykonanie
nawierzchni, także z betonowej kostki.
Koszt tych prac to 460 tys. zł.
W dalszych planach prace mają
zostać skierowane na kolejne ulice
w kierunku zachodnim, gdzie będzie
układana kanalizacja deszczowa.
Plany te obejmują ulice Kurpińskiego,
Szymanowskiego, Ogińskiego, do
ulicy Młyńskiej, gdzie ma powstać
separator i osadnik do oddzielania
z wód opadowych substancji
ropopochodnych i stałych. Z niego
woda będzie odprowadzana do
rzeczki, która przepływa przy
zachodniej granicy miasta.
(tb)

Osiedlowe kominy do rozbiórki
Do końca roku ma
powstać projekt rozbiórki
kominów stojących przy
kotłowniach na osiedlach
Bratkowice, Dąbrowskiego
oraz Szarych Szeregów.

J

ak powiedział nam naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł Gawroński, miasto podtrzymuje swoją wcześniejszą deklarację związaną z rozebraniem w roku przyszłym tych
kominów, o czym pisaliśmy kilka tygodni
temu. Aktualnie w wydziale trwają prace
mające na celu wyłonienie w drodze rozeznania rynku wykonawcy prac.
Przyczyny takiej decyzji leżą w ekspertyzie wykonanej przez Zakład Energety-

ki Cieplnej w Łowiczu, który dzierżawi
od miasta kotłownie wraz z kominami.
Wtym roku stwierdzono pogarszający się ich
stan techniczny i zalecono m.in. usunięcie
z nich wystających zewnętrznych elementów jak np. drabinki. Choć jak mówił
nam wtedy Gawoński, kominy nie zagrażają zawaleniem, władze miasta zdecydowały o ich całkowitym rozebraniu i pozbyciu się problemu raz na zawsze.
Po wykonaniu projektu rozbiórki, ratusz wystąpi o stosowane pozwolenia na
ich przeprowadzenie. W optymistycznej
wersji ma to nastąpić pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku. Koszt prac
jest szacowany na ok. 500 tys. zł, co
prawdopodobnie zostanie pomniejszone o wartość kominów, które można oddać na złom.
(tb)
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Nie tylko boisko
”
dla „Jedynki

Tylko 20 osób przybyło
3 listopada na spotkanie
z burmistrzami Łowicza
Krzysztofem Kalińskim
i Bogusławem Bończakiem,
radnymi oraz urzędnikami
ratusza na os. Starzyńskiego
w Łowiczu. Spotkanie było
spokojne i konkretne.

wchodzi jednak tylko pas parkingu wzdłuż
chodnika, z parkowaniem prostopadłym,
czyli tak jak jest to obecnie - tyle że teraz
jest „na dziko”. Utwardzanie całego wolnego terenu i zagospodarowanie pod parking
byłoby bezcelowe ze względu na to, że nie
starczyłoby tam miejsca do manewrowania.
Radna Ewa Zbudniewek zwróciła się do
burmistrza o podjęcie prac na terenie Parku
Sienkiewicza, gdzie znacznie się obniżył, co

na ul. Starzyńskiego są już trzy przejścia
dla pieszych. Co do pędzących samochodów i motocykli, to policja zostanie poproszona o pomoc.
Podczas dyskusji o komunikacji pojawił się także wniosek jednej z mieszkanek
osiedla o wybudowanie, w miejscu skrzyżowania Kurkowa, Sikorskiego, Starzyńskiego, ronda, które usprawniłoby ruch samochodowy w tym miejscu, jednocześnie

W

przyszłym roku na osiedlu będą re- Również teren wokół domu ludowego ma być zagospodarowany, powstanie
tu m. in. klomb - wyjaśniał na sesji objazdowej radny z Małszyc Grzegorz Bąba
alizowane dwie poważne inwestycje:
sekretarz gminy Łowicz Beacie Orzeł.
boisko przy SP 1 i rozbudowa parkingów. Szkoła będzie mieć w końcu boisko - zaczął
burmistrz - chcemy pozyskać na jego stworzenie pieniądze z zewnątrz. Mieszkańcy
Dom Ludowy i strażnica Ochot- pomieszczenie jednak to, co trzeba zrobić przyjęli tą wieść z akceptacją, podkreślając
niczej Straży Pożarnej w Zawadach w dawnym fragmencie sali, wykonują już tylko, że boisko powinno funkcjonować nie
w gminie Łowicz mieszczą się w tym sami mieszkańcy wsi. - Tynk tutaj był tak tylko w godzinach pracy szkoły, ale i później.
samym budynku. Konieczne było stary, że zwykłą szpachelką można go zeBoisko, jak wyjaśnił nam naczelnik wywięc jego rozbudowanie o pomiesz- drzeć - mówił sołtys Zawad Waldemar Tylec działu inwestycji łowickiego ratusza Grzeczenie socjalne. Prace rozpoczęły w rozmowie z radnymi gminy Łowicz, któ- gorz Pełka, ma mieć wymiary 40 m na 60
się jeszcze w ubiegłym roku, a teraz rzy w czasie sesji objazdowej 29 październi- m, nawierzchnię pouliretanową (taką samą
ka, odwiedzili m.in. zawadzki dom ludowy. jak boisko powstałe przy SP 3) i będzie wiesą już na ukończeniu.
Teraz trzeba jeszcze w nowym połą- lofunkcyjne (boiska do gry w piłkę ręczną,
obudowę zrobiła firma Eko - piec czonym pomieszczeniu dokończyć pod- siatkową oraz koszykową, z możliwością
z Łowicza oraz firma Jana i Jerzego łogę, wykonaną z płytek, otynkować i po- gry w piłkę nożną). Nawierzchnia będzie
Pogorzelskich ze Skierniewic. W do- malować ściany. Prace powinny się więc otoczona piłkochwytami. Wybudowanie
budówce wykonano również podłogę i do- zakończyć do końca listopada. Łącznie boiska pełnowymiarowego, tylko do piłprowadzono oświetlenie. Oprócz tego cześć wszystkie prace: budowa i remont kosz- ki nożnej jest niemożliwe ze względu na
(jr) skromną powierzchnię terenu. Boisko ponowego budynku ze starą tworzy jedno towały gminę 197 tys. zł.
wstanie na miejscu starego boiska asfaltowego. Koszt inwestycji ma wynieść około 800 tys. zł.
Druga ważna inwestycja, to rozbudowa
dwóch parkingów pomiędzy blokami nr
4 a nr 8 przy ulicy Starzyńskiego. Chodzi
o zmniejszenie pasa zieleni pomiędzy parkingami a ulicą. W ten sposób, po utwardzeniu, powstanie przestrzeń, na której
samochody będą mogły parkować nie równolegle, jak ma to miejsce obecnie, ale prostopadle lub ukośnie.
Informacja o tym otworzyła dyskusję
o parkingach na osiedlu. Przewodnicząca
zarządu osiedla Anna Bieguszewska poruszyła temat potrzeby stworzenia parkingu
na prostopadłym do osiedla odcinku ulicy
Nowej. Naczelnik Pełka powiedział nam,
że możliwości w tym wypadku są tylko po
stronie stacji transformatorowej, nieruchomość tu należy bowiem do ratusza. W grę

Rozbudowa domu ludowego na ukończeniu

D

Dziki parking przy ulicy Nowej, zdaniem wielu mieszkańców os. Starzyńskiego
wymarzone miejsce na parking z prawdziwego zdarzenia.
powoduje w deszczowe dni gromadzenie się
wody i konieczność obchodzenia pasa pieszego szerokim łukiem po trawniku. - Dwie
wywrotki piachu i sprawa będzie załatwiona, panie burmistrzu - apelowała.
Inny wniosek od starszych mieszkańców
osiedla dotyczył wykonania przejścia dla
pieszych przez ul. Starzyńskiego do marketu Kaufland. Powstanie sklepu spowodowało, że wielu mieszkańców osiedla zmierza
do niego, nie bacząc na brak przejścia. Zaraz za tym wnioskiem pojawił się kolejny,
o podjęcie działań w celu wyeliminowania
szybkiej jazdy na tej ulicy. - Od godz. 21 na
tej ulicy zaczynają się wyścigi - powiedziała
jedna z mieszkanek - nikt nad tym nie panuje, a tu zdarzały się już śmiertelne wypadki.
Jeżdżą tak zarówno motocykliści, jak i kierowcy samochodów.
Co do przejścia, to burmistrz obiecał
podjęcie tego tematu, choć zauważył, że

Trzy działki na sprzedaż na Korabce
Miasto Łowicz ogłosiło zapowiadany przez nas przetarg na sprzedaż
kolejnych działek pod zabudowę jednorodzinną w dzielnicy Korabka.

P

o sprzedaży działek przy ulicy Strzeleckiej wiosną tego roku, na sprzedaż
ratusz wystawił trzy spośród 11, które przygotowano. Działki te znajdują się
przy ulicy Grunwaldzkiej, ich powierzchnia to 926, 920 i 982 metry kwadratowe,

ceny wywoławcze zaś - 100 tys. zł w przypadku dwóch pierwszych i 105 tys. złotych za największą. Ceny te uwzględniają
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 4 grudnia tego roku
o godz. 10.00 i tak jak w przypadku innych
sprzedawanych przez ratusz nieruchomości
będzie on w formie licytacji. Uprawnionymi do wzięcia w nim udziału są osoby, które do 1 grudnia wpłacą wadium, które określono na 7 tys. zł.

pani bardzo zachwalała rondo przy 11 listopada i Alejach Sienkiewicza mówiąc, że
jest ono bezpieczne dla rowerzystów. Burmistrz wraz z naczelnikiem Pełką, powiedzieli, że jest to ogromny wydatek, oprócz
tego miasto chce prostować skrzyżowania
Broniewskiego - Starościńska ze Stanisławskiego i Jana Pawła II, oraz Stanisławskiego
z Kurkową - Długą. Tam przygotowania są
daleko już posunięte, choć ogromne koszty realizacji oddalają na tę chwilę podjęcie
tych inwestycji. - Na to może nawet i 5 mln
złotych braknie.
- powiedział burmistrz. Naczelnik Pełka
potwierdził to, mówiąc, że w takich pracach
najbardziej kosztowne nie jest wykonanie
nawierzchni, ale przebudowa tego wszystkiego co jest w ziemi, a na każdym z tych
skrzyżowań infrastrukura podziemna jest
bardzo rozwinięta.
(tb)
Ratusz ma w tym rejonie do sprzedaży 8
działek, są one położone przy ul. Grunwaldzka, Klonowa i Wierzbowa. Ich powierzchnia waha się od ponad 500 m2, do prawie 1,3
tys. m2. Kiedy trafią one na sprzedaż? Nie
ma jeszcze konkretnych dat, jeśli obecnie
ogłoszony przetarg będzie cieszył się zainteresowaniem, można przyjąć, że wkrótce.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla tego rejonu miasta, działki te
mają wpisaną zabudowę jednorodzinną
o wysokości dwóch kondygnacji naziemnych, z tym że druga powinna znajdować
się na poddaszu użytkowym.
(tb)

Pierwsze prace w centrum turystycznym na Starym Rynku
Rusza pierwsza część prac zmierzających do zaadaptowania kamienicy przy Starym Rynku 17 w Łowiczu, na siedzibę Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

C

entrum jest odrębną jednostką, jaka
powstała po likwidacji wydziału promocji łowickiego starostwa i na razie wciąż mieści się w budynku starostwa
przy ul. 3 Maja.

Pierwsza część prac, która zrealizowana zostanie jeszcze w tym roku - do 24
grudnia, obejmuje wymianę 49 okien oraz
trzech drzwi wejściowych, a także docieplenie stropodachu. Kamienica jest zabytkowa, tak więc drewniane okna nie mogą
zostać zastąpione oknami plastikowymi jak
to się zwykle dzieje. Nowe okna będą zatem
z drewna klejonego - dębowego lub mahoniowego. Wymienione zostaną też trzy pary
drzwi wejściowych na stalowe. Docieplenie

stropu ostatniej kondygnacji budynku przeprowadzone zostanie za pomocą ułożonej
na poddaszu wełny mineralnej z przykryciem płytą wiórową.
Przetarg na tę inwestycję rozstrzygnięty
zostanie 13 listopada.
Po całkowitym remoncie w kamienicy mieścić się będzie zarówno centrum
promocji, punkt z pamiątkami, materiałami i informacyjny dla turystów, a na górze pokoje do wynajęcia.
(wcz)
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Samochodów nie ubędzie
O wykupie mieszkań,
boiskach sportowych
i ulicy Łódzkiej mówiono
na kolejnym spotkaniu
mieszkańców
z burmistrzem.

nia wykupić. W ubiegłym roku zgłosiło
taką chęć 16 rodzin. - Pół wieku już mieszkam, zainwestowałam w to mieszkanie. Więc
nie będę chciała go tak od razu po wykupie sprzedać - mówiła kobieta. - Chciałabym mieć nadzieję, że może kiedyś uda mi
się je wykupić.
Burmistrz odparł, że może z czasem, gdy
sytuacja z mieszkaniami komunalnymi się
poprawi, będą one sprzedawane. Na rok
przyszły planowana jest budowa kolejnego
bloku - między już istniejącymi blokami komunalnymi przy Armii Krajowej a kościołem na Korabce - ten jeden blok sprawy jednak nie załatwi. Poza tym: - Budujemy blok,
w którym jedno mieszkanie kosztować nas
będzie 100 tys. zł. A takie same metrażem
mieszkania z bonifikatą sprzedawane były
po 20 tys. zł. Mówimy tu zatem też o gospodarności - argumentował burmistrz.

eśli mówić będziecie o mniejszych sprawach, które nie wymagają dużych naJkładów
finansowych i które załatwić może-

my za sprawą naszych służb, to zostaną one
zrobione. Ale dużych inwestycji nie zrealizujemy z powodu braku pieniędzy - powiedział burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński
na początku zebrania z mieszkańcami osiedla Kostka, jakie odbyło się w środę 5 listopada. - Mówiąc to chcę być uczciwy - ciągnął burmistrz. - Powinni państwo jednak
zgłaszać swoje uwagi, my wszystko skrzętnie zapiszemy i będziemy brać pod uwagę
przy planowaniu inwestycji czy sporządzaniu dokumentacji na 2010 rok.

Niech grają, a nie piją

Brak chodnika na Łódzkiej
Na początku spotkania oburzona mieszkanka ulicy Łódzkiej pytała, dlaczego od lat
nic tam nie jest robione. Pilną sprawą jest
chodnik. Inna mieszkanka dodała jeszcze,
że trzeba byłoby zrobić wysepki i przejścia
dla pieszych, gdyż ulica z powodu natężenia ruchu jest niebezpieczna dla pieszych.
Starsza pani potwierdziła - pewnego razu
czekała siedem minut, by przejść na drugą stronę ulicy.
Burmistrz Kaliński odparł, iż miasto nie
może położyć przy tej ulicy chodnika, gdyż
jest to droga krajowa. Dodał, że budowane jest właśnie rondo i w ramach tych prac
przybędzie odcinek chodnika jednak od
strony Baumitu. - Resztę musiałyby jednak
wykonać drogi krajowe, miasto nie może
tam nic zrobić - dodał naczelnik Grzegorz
Pełka dodał w temacie bezpieczeństwa na
Łódzkiej, iż znacznie się ono poprawi, gdy
powstanie wspomniane rondo. Auta będą

Zatłoczona ulica Łódzka. Wyjechanie na nią z ulicy Jana Pawła graniczy czasami z cudem. Mieszkańcy mają dość
ciągłego ruchu utrudniającego im życie.
bowiem jeździć dużo wolniej, gdyż muszą świat i nie zatrzymamy rosnącej liczby sawyhamowywać przed rondem, przy rondzie mochodów. Naczelnik Pełka zapowiedział,
będą też wysepki dla pieszych.
że jeśli generalna dyrekcja dróg krajowych
przymierzać się będzie do modernizacji
ulicy Łódzkiej, miasto wnioskować będzie
Co da nam rondo
o budowę wysepek dla pieszych.
Jeden z mieszkańców odpowiedział na to,
iż rondo spowoduje tylko kolejki samochoMieszkania komunalne
dów i zakorkowanie Łódzkiej. Burmistrz
nie na sprzedaż
Kaliński odparł, że powstanie ronda leży
w interesie miasta - potrzebne jest ono dla
Jedna z mieszkanek chciała wiedzieć,
leżących tam miejskich terenów inwesty- czy miasto przewiduje sprzedaż z bonifikatą
cyjnych. - Ronda wszędzie poprawiają ko- mieszkań komunalnych. Burmistrz odparł,
munikację i to jest fakt sprawdzony - powie- iż na razie nie, gdyż miasto nie posiada dodział z naciskiem. - Proszę państwa, taki jest brych mieszkań. Gdy się jakieś zwolni, na

Od kiedy miejski autobus
pojedzie do Goleńska
Powstanie nowa linia autobusowa
MZK w Łowiczu, która będzie dojeżdżać do Goleńska w gminie Chąśno.
Jeśli miasto porozumie się z gminą,
nowa linia ruszy od stycznia.

D

yrektor MZK Bogdan Suchanek powiedział nam, że zakład wykonał kalkulację trasy do Goleńska i planuje powołanie do życia nowej linii autobusowej - nr 4.
W planach są dwa kursy, ranny oraz popołudniowy. Trasa wiodłaby od dworca PKS,
ulicami 3 Maja, Mostową, Blich, Seminaryjną, Kiernozką, do końca Goleńska.
Wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski
powiedział nam, że o połączenie autobuso-

we z miastem zwrócili się sami mieszkańcy
Goleńska. Pod petycją w tej sprawie podpisało się około 50 osób. Chodzi głównie
o to, by zapewnić uczniom dojazd do Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Łowiczu
przy ul. Grunwaldzkiej, a także ich powrót
do domu. Bo chociaż Goleńsko znajduje się
w gm. Chąśno, to jest w tej wsi od lat tradycja zgodnie, z którą dzieci są posyłane nie
do szkoły w Błędowie, która obejmuje miejscowość swoim obwodem, lecz do „Trójki”.
Autobus będzie dostępny dla każdego.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł Garoński
powiedział nam, że kalkulacja została już
wysłana do gminy i teraz miasto czeka na jej

ruch. Rady gminy i miejska muszą podjąć
stosowne uchwały mówiące o porozumieniu w sprawie uruchomienia nowej linii i dotowania jej przez gminę Chąśno. Przy ilości
pasażerów ok. 50 w jednym kursie, gmina
będzie musiała dotować linię kwotą 29 tys.
złotych rocznie. Gawroński twierdzi, że linia może być uruchomiona od nowego roku.
Podobne uchwały o dotowaniu linii autobusów miejskich, które obejmują miejscowości poza Łowiczem, co roku podejmują
gminy Nieborów, Łyszkowice oraz Łowicz
i co roku dofinansowują ich kursy. W ich
przypadkach są to linie miejskie o wydłużonych trasach na teren danych gmin, a nie
oddzielnie, nowe linie autobusowe. (tb)

przykład poprzez śmierć poprzedniego najemcy, zaraz jest na nie olbrzymia kolejka
chętnych. Miasto nie może po prostu wyzbywać się z zasobu lepszych mieszkań,
a zostawiać tych w gorszym stanie. Wtedy musiałoby cały swój budżet spożytkować na ZGM.
Mieszkanka miała pretensję o to, że inni
mogli w 2006 roku wykupić, a ona teraz nie
może. Faktycznie, niegdysiejsza uchwała
Rady Miejskiej, mówiła o sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą do końca
2006 roku. Gdy w 2007 roku ceny mieszkań zaczęły iść w górę, pojawiło się mnóstwo osób, które chciały jeszcze mieszka-

Inny mieszkaniec miał pretensję o to, iż
za dużo pieniędzy rada miejska kieruje na
sprawy związane ze sportem. - Słyszy się
nawet opinie, że to jest rada tylko sportowa - powiedział.
Burmistrz Kaliński zauważył, że pieniądze pożytkowane czy to na boisko orlikowskie przy Szkole Podstawowej nr 3,
czy modernizację boiska przy OSiR, w dużej mierze pochodzą z zewnątrz. Na przykład miasto otrzymało teraz zwrot 300 tysięcy złotych za budowę oświetlenia boiska
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. - A boiska
budujemy po to, aby nie potrzebna była interwencja policji z powodu osób pijących
alkohol między blokami - powiedział burmistrz, nawiązując do tego, iż ten sam
mężczyzna domagał się częstszych interwencji policji.
- Inwestycje sportowe same się bronią
- powiedział z kolei wiceburmistrz Bogusław Bończak. - Proszę zobaczyć, kto tam
gra - dodał, wskazując boisko przy OSiR.
- Nasza młodzież.
- Mają zajęcie - skwitowała z uznaniem
jedna z mieszkanek.
(wcz)
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Pierwszy Orlik wylądował w Łowiczu
Ponad trzysta osób, mieszkańców
dzielnicy Korabka, uczniów tutejszej
szkoły, przedstawicieli władz miasta
i powiatu oraz wielu zaproszonych
gości, z ministrem sportu i turystyki
Mirosławem Drzewieckim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem wzięło udział
9 listopada w otwarciu pierwszego
w Łowiczu kompleksu boisk, powstałego w ramach programu „Moje
boisko - Orlik 2012”.

M

inister Drzewiecki, ku zaskoczeniu
niektórych zebranych powiedział,
że do Łowicza ma ogromny sentyment. - Łowicz mieszka w moim sercu. Jest
mi ogromnie bliski, często to czuję, gdy
przejeżdżam przez to miasto - przyznał.
Dlaczego? 25 lat temu, w naszym mieście
zaczynał jako przedsiębiorca, zakładając
firmę AnnMarii, dzisiejszy Mode Star przy
ul. Niciarnianej. Pozwolił sobie na krótkie wspomnienie tego okresu, jako jednego z najciekawszych w jego życiu, choć
codziennie musiał dojeżdżać do Łowicza
z Łodzi. Dzięki tej pracy poznał miasto, poznał ludzi i ma tu, po dzień dzisiejszy, wielu znajomych.
Jeśli chodzi o boiska „Orlik”, powiedział
że na koniec roku ma być ich w kraju już

500. - Ruszając z tym programem zakładaliśmy, by boisk tych było w 2012 roku właśnie
2012. Dziś już wiemy, że będzie ich więcej mówił minister i obiecał, że Orliki będą „lądować” wszędzie tam, gdzie będzie na nie
zapotrzebowanie. - Ci młodzi ludzie, którzy
z nich korzystają, są naszą wielką szansą byśmy byli w przyszłości dumni, tak jak kiedyś
z Orłów Górskiego - powiedział. Minister
tego samego dnia otwierał boiska jeszcze
w dwóch innych miastach, w samym województwie łódzkim otwarto tego dnia 9 boisk, a np. 6 grudnia zostanie otwartych aż
50. Minister wręczył jednemu z uczniów
worek z piłkami do piłki nożnej mówiąc:
- Wykończcie szybko te piłki i dzwońcie do
ministerstwa po kolejne, numer znajdziecie
na stronie internetowej - życzył.
Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak gratulował i podkreślał, że rok temu brał udział w otwarciu
zmodernizowanego boiska przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Łowiczu. Otwarcie
Orlika to jego zdaniem kolejny sukces na
polu wychowania młodzieży przez sport
w Łowiczu. Jak jednak zaznaczył, nie
jest to ostatni Orlik, który powstanie
w Łowiczu. W przyszłym roku ma bowiem powstać kolejny. Fisiak powiedział, że wniosek złożony przez ratusz zyskał już wstępną akceptację.

Nowa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kiernozki Urząd Stanu Cywilnego
ma nowego kierownika, Ewę Lachowicz. Taką uchwałę podjęli radni 27
października.

D

o tej pory funkcję kierownika USC
pełnił wójt Zenon Kaźmierczak, choć
większość zadań i tak wykonywała
Ewa Lachowicz. Jednak żeby zostać kierownikiem, jako pracownik USC musiała
podwyższyć swoje kwalifikacje.
Drugim powodem szybkiego powołania, było wejście w życie 29 października

nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, zwiększającej wymagania w stosunku do osób na stanowiskach kierowniczych
w urzędach, a których jeszcze nie spełnia
Lachowicz. Dlatego powołano ją na kierownika USC dwa dni wcześniej, by obowiązywały ją przepisy przejściowe, na mocy
których w ciągu najbliższych sześciu lat
musi ponownie poszerzyć swoje kwalifikacje. Na zastępcę Ewy Lachowicz został
wybrany sekretarz gminy Kiernozia Jarosław Bogucki.
(jr)

mu „Bliżej boisko”. Na pewno do realizacji
w roku 2009 jest boisko przy SP 1,, którego
koszt ma wynieść około 800 tys. zł. Drugie
w kolejce na 2009 rok, jest boisko przy os.
Konopnickiej. Jeśli nie będą to „Orliki”, to
burmistrz zapowiada, że będą skromniejsze i wielofunkcyjne, o nawierzchni pouliretanowej.

Kiedy będzie można grać

Uroczyste przecięcie wstęgi, w środku uczeń klasy sportowej „Trójki” Adam
Pochwała, na prawo od niego minister Drzewiecki.

Będą następne boiska
Było to dla nas zaskoczeniem, bo w zamiarach inwestycyjnych miasta na rok przyszły nie słyszeliśmy dotąd o budowaniu kolejnego boiska w ramach programu „Orlik”.
Burmistrz Krzysztof Kaliński powiedział
nam jednak, że istotnie są złożone na kolejne „Orliki” aż trzy wnioski: na boiska przy

os. Konopnickiej, przy Gimnazjum nr 1
i Szkole Podstawowej nr 1. Skorzystanie
w przyszłym roku z tego programu stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na
bardzo dużo innych inwestycji, o charakterze infrastrukturalnym. Burmistrz podkreślił, że miasto może, nawet rezygnując
z Orlika, który jest drogi, sięgnąć po inne
środki, np. z innego ministerialnego progra-

W sprawie Orlika przy „Trójce” nie ma
jeszcze ostatecznych postanowień co do
jego udostępniania po godzinach pracy
szkoły ani w trakcie lekcji. Burmistrz deklaruje, że konkretne decyzje zapadną najdalej w ciągu dwóch tygodni.
Przypomnijmy, że w ramach Orlika wybudowano dwa boiska, do piłki nożnej oraz
do koszykówki i siatkówki, oba o sztucznej
nawierzchni. Boiska są ogrodzone wysokimi piłkochwytami. Oprócz nich wybudowano oświetlenie, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wykonawcą prac, na łączną kwotę
prawie, 1,3 mln. złotych była firma Polcourt
SA z Warszawy. Kwotami po 334 tys. zł dofinansowały inwestycję Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu. Miasto z własnej kasy wyłożyło około 600 tys. zł.
Pomiędzy boiskami powstanie jeszcze
budynek, gdzie znajdą się szatnie, sanitariaty i pomieszczenie dla trenera. Niestety,
przetarg ogłoszony przez ratusz musiano
unieważnić - wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej o 100 tys. złotych zarezerwowane na to środki. Drugi przetarg
zostanie ogłoszony na dniach.
(tb)

Piłsudski z widokiem na blaszaki
Jeden z naszych czytelników
zwrócił nam uwagę na cztery blaszane garaże, które powstały na prywatnym terenie przy ulicy Podrzecznej w Łowiczu. Nie byłoby w tym nic
niestosownego, gdyby nie stojący
po przeciwnej stronie drogi pomnik
Józefa Piłsudskiego, który został
uroczyście odsłonięty po renowacji
podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.

pierwotnego wniosku, który odrzuciliśmy,
garaże były zlokalizowane prawie przy ulicy Podrzecznej - powiedział nam Tadeusz
Miksa z łowickiego starostwa.
Według niego starostwo nie mogło nie
wydać pozwolenia na budowę po skorygo-

B

sa. Teren, na którym zlokalizowane są garaże, jest współwłasnością trzech wspólnot
mieszkaniowych, których budynki wielorodzinne stoją nieopodal. Same garaże są natomiast własnością wspólnoty „Meliorant”.
Lokalizacja blaszanych garaży wzbudza
kontrowersje również w ratuszu. - Pewnie,
że to pasuje jak pięść do nosa, ale zadaniem
miasta nie jest ściganie właścicieli garaży,
jeśli dostali pozwolenie na budowę i zgodę
konserwatora zabytków - powiedział nam
Paweł Gawroński z łowickiego ratusza. Szef
skierniewickiej delegatury Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Łodzi Marian
Rożej twierdzi, że do jego biura nie wpłynęło zapytanie o lokalizację garaży, ponieważ
nie było takiej potrzeby. - Skoro te garaże
powstały przy blokach i są odsunięte od Podrzecznej, to jest to poza naszym zasięgiem.
Nie jest to już strefa ochrony konserwatorskiej. Bezpośrednio przy drodze, to byśmy na
pewno nie pozwolili takich garaży postawić
- powiedział nam Marian Rożej.
(mak)

laszane garaże zupełnie nie pasują do
otoczenia pomnika, który stoi przed zabytkowym, barokowym budynkiem klasztoru dominikanów z połowy XVII wieku,
w którym obecnie jest ZSP nr 1.
Pozwolenie na wybudowanie garaży
wydane zostało przez Wydział Architektoniczno-Budowlany łowickiego starostwa.
- To teren prywatny, a przy samej ulicy Podrzecznej obowiązuje zabudowa pierzejowa. Dlatego też garaże zostały odsunięte
ponad piętnaście metrów od drogi. Według

Blaszane garaże nie pasują do pomnika Piłsudskiego.
waniu pierwszego wniosku i odsunięciu garaży od Podrzecznej. - Nie wykluczamy, że
w przyszłości może tam powstać jakiś budynek, który je zakryje - powiedział nam Mik-

Gmina Łyszkowice

Gmina Bielawy

Stawiają wiaty za 50 tys. zł

Zespół szkolno-przedszkolny
powstał w Sobocie

D

wanaście wiat przystankowych
o łącznej wartości około
50 tysięcy złotych jest
ustawianych przy drogach na
terenie gminy Łyszkowice.
Ustalone już zostały miejsca, gdzie
zostaną zamontowane. Mają tam
stanąć do końca tego roku.
Dwie wiaty staną w Grudzach
Starych, trzy przy drodze Bobiecko
- Seligów, w Serokach, Uchaniu
Dolnym, Kuczkowie i Łagowie. Stawiamy wiaty z mniejszą ilością
przeszklonych elementów,
żeby nie zostały szybko zniszczone
- powiedział nam wójt Włodzimierz
Traut. Postawiona w ubiegłym
roku na próbę wiata
z przeszklonymi bokami przy
drodze w Gzince była
naprawiana już kilkukrotnie.
Wandale wybijali tam boczne
szyby - pomimo tego, że były one
wykonane z półprzezroczystej masy
plastikowej.
(mak)

Zgodnie z przewidywaniami
na minionej sesji Rady Gminy
w Bielawach, 7 listopada,
jednogłośnie powołany został
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sobocie.

Z

acznie funkcjonować od pierwszego
września 2009 roku. Stworzą go działające do tej pory, jako odrębne jednostki,
szkoła podstawowa i przedszkole samorządowe. Projekt uchwały był dyskutowany także miesiąc wcześniej, we wrześniu.
Głosowanie jednak nie mogło jeszcze odbyć się z uwagi na to, że gmina nie otrzymała opinii na temat połączenia przedszkola i podstawówki od łódzkiego Kuratorium
Oświaty. Pozytywna opinia kuratorium dołączona została do projektu uchwały przedstawionego na ostatniej sesji.

Dlaczego w Sobocie powoływany jest zespół placówek? Rada Gminy chce oszczędzić na jednym zarządzie placówek oraz
obsłudze administracyjnej. Z wstępnych
wyliczeń na połączeniu placówek w zespół gmina zaoszczędzi w skali roku około
20 tysięcy złotych.
Połączenie zostało zaproponowane w porozumieniu z kadrą nauczycielską szkoły
i przedszkola. Nauczyciele są przychylni
planowanym zmianom. Gmina konsultowała połączenie placówek również z nauczycielskimi związkami zawodowymi i z tej
strony również nie było sprzeciwu.
Zmiany zaistnieją w momencie, kiedy obecna dyrektorka przedszkola Teresa
Kucharska odejdzie na emeryturę. Dyrektorką nowopowstającego zespołu szkolnoprzedszkolnego ma być obecna dyrektorka
szkoły w Sobocie, Barbara Pawlaczyk. (eb)
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Co dalej z lotniskiem w Sochaczewie?
Wybór Mszczonowa
to tylko kaczka
dziennikarska
- zapewnia ministerstwo
infrastruktury.
Sochaczew ma więc
nadal szansę, że właśnie
kilka kilometrów
od niego powstanie
wielkie międzynarodowe
lotnisko.
olska Dziennik Łódzki w dużym artykule z 23 września
P
tego roku doniósł, że planowany

od lat centralny port lotniczy powstanie w Mszczonowie. W artykule wypowiada się nawet minister
infrastruktury Cezary Grabarczyk twierdząc, że jakoby wstępna decyzja została już podjęta.
Jednak kiedy zadzwoniliśmy
do ministerstwa, żeby sprawdzić
prawdziwość tej informacji, nikt
nam jej nie potwierdził. Wręcz
przeciwnie, Sławomir Sadowski
z biura informacji i promocji ministerstwa infrastruktury był oburzony tym artykułem mówiąc, że nie
ma on nic wspólnego z prawdą.
Poinformował nas, że we wrześniu tego roku ogłoszono dopiero
kolejny przetarg na „Opracowanie koncepcji lotniska centralnego dla Polski - prace analityczne”. Analiza ta ma odpowiedzieć
na pytanie czy w ogóle potrzebne
jest Polsce lotnisko centralne. Wy-

brany w przetargu wykonawca, na
podstawie krótko- i długoterminowej prognozy rynku transportu
lotniczego na świecie, w Europie
i Polsce, uwzględniając obecny
stan krajowej infrastruktury lotniskowej, dokona różnych symulacji scenariuszy rozwoju infrastruktury z lotniska centralnego
dla Polski i bez tej inwestycji, definiując jej wpływ na istniejące
i planowane porty lotnicze.
Fakt, iż sprawa jest daleka od
rozstrzygnięcia, jest z nadzieją
przyjmowany w Sochaczewie,
a i dla Łowicza nieobojętny, bo
ewentualne umiejscowienie wielkiego lotniska w Sochaczewie byłoby korzystne i dla naszego rynku pracy. Przypomnijmy, że rząd,
ze względu na ograniczone możliwości Lotniska Okęcie w Warszawie i coraz większą popularność
komunikacji powietrznej, podjął
w 2003 r. próbę znalezienia najlepszej lokalizacji do stworzenia nowego portu lotniczego do obsługi
ruchu międzynarodowego w centralnej Polsce. Wśród siedmiu rozpatrywanych miejsc, było lotnisko
w Bielicach pod Sochaczewem.
Dlatego ówczesne władze samorządowe Ziemi Sochaczewskiej
i reprezentujące je Stowarzyszenie Port Lotniczy Sochaczew postanowiły podjąć próbę szybkiego
przekształcenia istniejącego wojskowego obiektu lotniskowego
w cywilny port lotniczy.

cy. Najpierw teren ma przejąć od
wojska Samorząd Województwa
Mazowieckiego, dopiero później
ma on wydzierżawić go spółce.
Budowę lotniska spowalnia m.in.
brak na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego,
a jest on niezbędny choćby do
tego, by móc uzyskać decyzję
o warunkach zabudowy. Planów
zagospodarowania nie ma, z prostego powodu, na mapie była tu do
tej pory biała plama, ze względu
na to że był to teren wojskowy.

Zdążyć
przed Euro 2012?

Na razie lotnisko służy cywilom tylko okazjonalnie - jak np. podczas zajęć doskonalących technikę
jazdy, zorganizowanych w lipcu przez Toyotę.

Jak już obszernie pisaliśmy na
początku tego roku, sochaczewskie lotnisko miałoby powstać na
terenie byłego wojskowego lotniska w Bielicach w gminie Sochaczew, będącym własnością Skarbu
Państwa, w zarządzie Szefostwa
Infrastruktury Lotniskowej Sił
Powietrznych. Istniejący obiekt
ma powierzchnię 660 ha. Teren
posiada pas startowy o długości
2500 m i szerokości 60 m oraz
zapasowy, równoległy pas lądowania. Dodatkową zaletą tego terenu jest jego naturalna ochrona

akustyczna przed hałasem - las
o powierzchni 150 hektarów. Bielice położone są korzystnie - ale
Mszczonów także, zresztą każda
ze wspomnianych lokalizacji ma
swoje plusy.

Komorowski
udziałowcem spółki
Na obecnym etapie wiodącymi
podmiotami w procedurze tworzenia lotniska są samorząd lokalny
oraz Ministerstwo Infrastruktury.
Współpracuje z nimi Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew. Do
spółki przyjęto, zimą tego roku,
trzech nowych członków. Są to
Barbara i Zbigniew Komorowscy (25 proc.), gmina Teresin ( 2,5
proc.) oraz firma Meinl Airports
International z Austrii, która posiada duży kapitał i doświadczenie
w branży lotniskowej (40% udzia-

łu). Oprócz nich udziałowcami są:
Samorząd Województwa Mazowieckiego (12,5 proc.), miasto Sochaczew (10 proc. udziałów) oraz
gmina Sochaczew (10 proc.).
Zbigniew Komorowski to,
przypomnijmy, właściciel m.in.
firmy Bakoma, młyna Szymanów
- a w polityce niegdyś senator, znany działacz PSL. Łączny kapitał
spółki to 6,5 mln zł, z czego 2 mln
zł stanowi kapitał zakładowy.
Spółka jest na etapie przygotowań umowy operacyjnej
z wojskiem, która będzie określała zasady użytkowania lotniska
i podziału terenów, które zostaną
przeznaczone pod cywilną jego
część i te, które pozostaną jeszcze
w dyspozycji wojska. Czy i w jakim zakresie strona wojskowa będzie skłonna uwzględnić postulaty
MPLS, okaże się prawdopodobnie
w ciągu najbliższych kilku miesię-

Prezes spółki Przemysław Nowak dodaje, że już teraz prowadzone są intensywne konsultacje
ze wszystkimi zaangażowanymi
stronami w celu określenia granic
przekazywanego terenu. Jednocześnie władze spółki pracują nad
przygotowaniem wielu dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji, takich jak
analiza wstępnych uwarunkowań
środowiskowych czy Plan Generalny, który jest analizą rozwoju
lotniska w przeciągu najbliższych
30 lat. Będzie on brany pod uwagę
przez władze gmin przy tworzeniu
przez nie planu miejscowego.
- Został już także złożony wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o promesę zezwolenia na założenie lotniska i obecnie czekamy
na jej wydanie - mówi Nowak.
Proces przygotowania i uruchamiania inwestycji powinien
kosztować ok. 250 mln złotych.
Spółka MPLS chciałaby zdążyć z
budową lotniska jeszcze przed piłkarskimi mistrzostwami Europy
w Polsce w 2012 r.
(jr)

Wkrótce modernizacja stadionu
Gostynińska firma „BudGost” będzie wykonawcą modernizacji stadionu w Sannikach. Prace kosztować będą
89.683 zł, a termin ich zakończenia wyznaczono do
30 czerwca przyszłego roku.

D

rugi przetarg na prace na stadionie rozstrzygnięty został
29 października. Tym razem
wpłynęły 4 oferty. Pierwszy przetarg na tę inwestycję odbył się we
wrześniu, jednak nie udało się wtedy
wyłonić wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta, która wprawdzie spełnia-

Ciąg dalszy prac w parku

S

kierniewicka firma PHU
Gitpol Gabriela Kucy wygrała
przetarg na nasadzenia
drzew i krzewów w Zespole
Parkowo-Pałacowym im.
F. Chopina w Sannikach.
W zakres prac, które Gitpol
wykona do 5 grudnia tego
roku, wchodzą prace ziemne,
posadzenia 617 krzewów,
16 świerków oraz pielęgnacja
nasadzeń. W przetargu drugim
oferentem była płocka firma
„Arbor” Marka Klikczyńskiego.
Do 17 listopada przyjmowane
będą oferty na inny przetarg,
związany w pracami
planowanymi w parku - będzie
to II etap oświetlenia tego terenu.
Wykonanie prac planowane jest
przed 24 grudnia tego roku.

ła wszystkie wymogi, jednak zaproponowana przez oferenta cena była
dużo droższa niż pieniądze przeznaczone na ten cel.
Tym razem, poza firmą BudGost, oferty złożyły: Sklep ABC
Usługi Budowlane z Sannik, Zakład
Budownictwa Ogólnego Konbud
z Sochaczewa oraz Herbis - Budownictwo-Handel-Usługi-Transport
z Gostynina. Oferty Sklepu ABC
oraz firmy Herbis zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wszystkich wymagań.
Na stadionie w Sannikach planowane jest zamontowanie krzese-

łek, 2 wiat dla zawodników, ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska.
Duży zakres prac planowany jest
w budynku zaplecza sportowego. Zostaną tam zamontowane zewnętrzne drzwi antywłamaniowe,
wymienione 2 okna, zamontowane kraty w oknach na parterze.
W środku budynku wymienione
mają być m.in. drzwi, zamontowany podgrzewacz wody ponadto
w łazienkach postawione będą ścianki działowe, zamontowane ubikacje,
umywalki, kabiny prysznicowe, położone płytki. Budynek zostanie
w środku odnowiony.
(mwk)

Kocierzew

Jest czym
kosić boiska
da nowy kompleks boisk, którego
powierzchnia jest zbyt duża, aby
w krótkim czasie wykonać koszenia
boisk i trawników. Kosiarka, która
była do tego dotychczas wykorzystywana, jest już mocno wyeksploatowana, ale będzie przydatna np.
podczas prowadzenia prac porządkowych na cmentarzu, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy poległych
akup nowoczesnego, samobież- we wrześniu 1939 roku, którymi
nego sprzętu do koszenia był opiekują się uczniowie szkoły.
(mwk)
konieczny, ponieważ szkoła posia-

Zespół Szkół Publicznych
w Kocierzewie Południowym
w październiku wzbogacił się
o traktor do koszenia trawników Gutbrod. Sprzęt wartości 6.800 zł zakupiony został
z funduszy Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej i Rady
Rodziców Gimnazjum.

Z
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Kalina odmłodziła seniorów
Prawie wszystkie
spośród 108 krzeseł
przygotowanych
na sali Gminnego
Ośrodka Kultury
w Domaniewicach zostało
zajętych 9 listopada
przez seniorów z terenu
gminy, którzy przybyli
na zorganizowany
dla nich Dzień Seniora.

B

ył to już piętnasty raz, gdy
mogli spotkać się we własnym gronie. Czekały na nich
ciasta, kawa, herbata, ale przede
wszystkim występ Zespołu Pieśni i Tańca Kalina z miejscowego
GOK, który trwał ponad półtorej

godziny. Program był urozmaicony, bo obejmował tańce i śpiewy:
śląskie, lubelskie oraz górali - Lachów Sądeckich, wykonane przy
żywej muzyce kapeli ludowej.
Kalina zachwyciła starszych mieszkańców gminy.
Dowodem na to były nie tylko brawa, ale także słowa emerytowanej nauczycielki Krystyny Czerwiec. Dusząc w sobie łzy
wzruszenia mówiła o tym, jak bardzo, oglądając występ młodych
ludzi, ożyły w niej wspomnienia
sprzed wielu lat, kiedy sama tańczyła. - Nie jedna była noc przetańczona i nie przespana, my też byliśmy młodzi i mieliśmy życie przed
sobą, tak jak wy teraz - powiedziała, dziękując młodzieży za radość

jaką im dali. Na zakończenie odczytała jeden ze swoich wierszy.
Seniorzy, tak jak w latach poprzednich przyjechali do GOK-u z terenu
całej gminy. Autobusy podstawione były do każdej miejscowości,
z której byli chętni. - Za każdym razem odczuwamy, że ludzie czekają
na nasze zaproszenie i są zadowoleni z tego, że o nich pamiętamy.
To sprawia, że chce nam się to robić - powiedziała nam dyrektorka
ośrodka kultury Barbara Szymajda.
(tb)

Występ Kaliny, wzruszył seniorów zgromadzonych na sali domaniewickiego ośrodka kultury
- też kiedyś byliśmy młodzi - jak
wy - mówili po koncercie.

Śmiali się, tańczyli i śpiewali
Święto Jesieni, organizowane
od wielu lat przez zduński
Dom Kultury, pozwala co roku
zaprezentować się szerzej
tym mieszkańcom gminy
Zduny, którzy zdradzają jakiś
szczególny talent. Przy okazji,
pozwala spotkać się
z gwiazdami polskiej estrady.
W tym roku był to znany aktor
i parodysta Andrzej Dyszak.
Zapewnił on przez ponad
godzinę doskonałą rozrywkę,
parodiując m.in. Krzysztofa
Krawczyka, Marylę Rodowicz
i Golec uOrkietrę.

W

minioną niedzielę, 9 listopada Święto Jesieni przyciągnęło do sali widowiskowej domu kultury prawie 200 osób.
Program rozpoczęły „Jesienne róże” autorstwa Mieczysława Foga, w wykonaniu
Zespołu Wokalnego Wrzos. Piosenka nawiązywała, zarówno do pory roku, jak i do
nazwy imprezy, ale także do wystawy „Trochę wiosny jesienią”, która została otwarta tego dnia w holu Biblioteki w Zdunach.
Na wystawie autorka prac, ręcznie wykonywanych kwiatów z bibuły, Magdalena
Jachimek z Jackowic, pokazała kilkanaście bukietów. Pierwsze wrażenie jakie odnieśliśmy wchodząc do biblioteki (zresztą
nie tylko my) było takie, że swoje bukiety

prezentuje nie bibułkarka, ale kwiaciarka.
Misternie wykonane kwiaty, róże, bratki
czy jaśmin, trudno jest bowiem odróżnić
od prawdziwych. Dlatego warto odwiedzić
zduńską książnicę, gdzie do końca miesiąca można oglądać prace mieszkanki Jackowic i przekonać się, że z bibuły można wyczarować prawdziwe cuda (które, co warto
dodać, można także zakupić).
Tego dnia na scenie domu kultury zaprezentowało się wielu młodych ludzi z
terenu gminy, którzy swój talent rozwijają
w domu kultury. Występowała grupa wokalna prowadzona przez Agnieszkę Wawrzyniak. Solo wystąpiły Marta Kolasiewicz
i Marta Lisiewska. Występ ten uzupełnił chór
działający pod kierunkiem Pawła Włodarczyka w Gimnazjum w Nowych Zdunach.
Nie zabrakło tańca. Na scenie zaprezentowała się formacja break dance Funky Dreams prowadzona od dwóch miesięcy przez
Kamila Korzewskiego i Tomka Walaka.
Dzieciaki w wieku szkoły podstawowej
wykonywały szalone ewolucje. Wójt Jarosław Kwiatkowski, który wszedł zaraz po
ich występie na scenę powiedział, że zrobili na nim ogromne wrażenie i od samego patrzenia boli go kręgosłup. Z jego rąk
zespół odebrał wyróżnienie, które zdobył
pod koniec października na ogólnopolskim
przeglądzie amatorskich zespołów tanecznych w Głownie.
W czasie Święta Jesieni zostały rozstrzygnięte dwa konkursy, które Dom Kultury w

W czasie imprezy pracownice Domu Kultury rozdały na widowni kilkadziesiąt
kwiatów z bibuły - prezentów od twórczyni Magdaleny Jachimek.
Zdunach zorganizował miesiąc wcześniej. Grand Prix wręczono natomiast Kołu GoW pierwszym, pod nazwą „JESIENNE spodyń Wiejskich w Wierznowicach. KoPRZETWORY” rywalizowano na cieka- lejny konkurs, literacki - „Jesienne fraszki
wie ozdobione słoiki i butelki służące do i inne słowne igraszki” - na humorystyczne fraszki o jesieni, został rozstrzygnięty
przechowywania przetworów.
W sumie napłynęło 11 prac, jury przy- w czterech kategoriach.
Wpłynęło w sumie 28 prac i jak powieznało sześć wyróżnień, cztery nagrody dla:
Dominiki Dałek z SP w Bąkowie, rodzi- działa dyrektorka Domu Kultury Halina
ny Wieczorków ze Zdun, Pauliny Jachi- Anyszka, wśród tych prac udało się wymek z Jackowic oraz dla rodzeństwa Na- łowić ciekawe, choć jury musiało sporo
salskich z Bogorii Pofolwarcznej. Nagrodę się napracować, bo oprócz oceny literac-

kiej sprawdzało, czy dana fraszka nie jest
plagiatem.
W kategorii wiekowej klas I - III szkoły podstawowej wręczono trzy nagrody
i wyróżnienie, pierwsze miejsce zajęła Kamila Rybus z Pólki. W kategorii klas IV VI szkół podstawowych nagrodę (nie przyznano miejsc) otrzymała Karolina Kubica
ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie, a wyróżnienie Jan Wójcik ze Zdun. W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodę otrzymała
Kamila Gajda ze Strugienic, a wyróżnienie
Emilia Nasalska z Bogorii Pofolwarcznej,
w kategorii szkół średnich i osób dorosłych nagrodę otrzymała Żaklina Malanowska z Rząśna a wyróżnienie Tadeusz
Guzek ze Zdun.
Tego wieczoru rozstrzygnięto też konkurs „Stare jest piękne”, w którym zaproszono mieszkańców gminy do rywalizacji pod kątem zagospodarowania terenów
przy domach. Warunkiem uczestnictwa
było jednak wykorzystanie w aranżacjach
starych przedmiotów np. urządzeń rolniczych. W konkursie udział wzięło sześć
gospodarstw. Pierwsze miejsce zajęli Małgorzata i Janusz Felczakowie z Jackowic, pięć drugorzędnych nagród przyznano natomiast: Ewie Pierzchale z Retek,
Agnieszce Pełce ze Złakowa Borowego,
Alicji Guzek ze Zdun, Wiolecie i Grzegorza Markowskim z Urzecza, Stanisławie
i Stanisławowi Siekierskim z Bogorii Dolnej.
(tb)

Dla każdego rodzica

O zagrożeniach jakie niosą
gry komputerowe
Wszyscy rodzice z Łowicza i okolicy, zatroskani tym, jak na ich pociechy wpływają gry komputerowe,
zaproszeni są na spotkanie temu
poświęcone, 19 listopada o 17.30
w szkole pijarskiej. Poprowadzi je Małgorzata Więczkowska - specjalistka
prowadząca w kraju i za granicą szkolenia z zakresu edukacji medialnej.

P

odczas spotkania postawione zostanie
retoryczne pytanie, czy komputer jest
niewinną zabawką czy też zagrożeniem
- mówi nam specjalistka. - Wszystko zależy od tego, co wybierają nasze dzieci, stąd
ogromna rola nie tyle szkoły, co rodziców
właśnie, w umożliwianiu dobrych wyborów.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną
z wynikami badań wpływu gier komputerowych na dzieci i młodzież. Otrzymają wiedzę o tym, dlaczego gry są tak chętnie wybierane, jakie zawierają treści - a wiele jest
treści szkodliwych, wreszcie jakie skutki powodować mogą w młodych ludziach.
Rodzice dowiedzą się, w jaki sposób
rozpoznać u dziecka uzależnienie od gier
komputerowych, gdzie szukać pomocy
i na jakie strony zaglądać, by uzyskać potrzebne informacje - są bowiem na przykład strony, gdzie można sprawdzić konkretne gry. Dowiedzą się wreszcie, iż nie
wszystkie gry komputerowe niosą zagrożenia i poznają schematy wprowadzania gier
do życia własnego dziecka.
(wcz)
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Wspomnienia
licealisty (7)
o kilku dniach Antonio Halik
wrócił do Kompiny i była to bez
wątpienia największa atrakcja
moich wakacji 1962. A pewnie i w ogóle
wszystkich moich licealnych wakacji.
Podczas kręcenia filmów, z czym pewnie
nie tylko ja zetknąłem się po raz pierwszy
w życiu, byłem jego pomocnikiem. Nosiłem za nim torbę z krążkami taśmy
filmowej i innymi akcesoriami, a on biegał
z kamerą szukając najciekawszych ujęć
podczas niedzielnej procesji. Ledwie
za nim nadążałem. Potem z żoną był
u moich rodziców na obiedzie, a ja małemu Ozanie zafundowałem przejażdżkę
na rowerze. Bardzo mu się taka podróż
na rowerowej ramie spodobała. Po południu pan Halik filmował fingowany ślub
ubranej po łowicku pary i wesele. Na
weselne przyjęcie upatrzył sobie chałupę
w Zabostowie. Taką, jaką teraz można
obejrzeć już tylko w skansenie. Pomalowaną na niebiesko, z białymi oknami
i drewnianym stopniem przy wejściu.
Z sienią pośrodku i dwoma izbami po bokach. To Halikowe wesele początkowo nie
chciało się rozkręcić, bo miejscowi chłopi
obsiedli rów przed domem, a do chałupy
się nie kwapili, ale gdy gość wyjął z bagażnika przywiezione z warszawskiego
Pewexu butelki z winem i polską czystą
wódkę, to chętnych do zajęcia miejsc
za stołem już nie brakowało. Ktoś przyniósł harmonię, ktoś inny skrzypce i bębenek i już była orkiestra. Grała tylko „na
niby”, bo Halik nie rejestrował dźwięku,
a jedynie obraz.

P

o wielu latach, kiedy leciałem
do Trondheim w Norwegii na
narciarskie mistrzostwa świata,
spotkałem go po raz drugi. Siedział
sam samolocie do Oslo, który miał
międzylądowanie w Sztokholmie, więc
podszedłem do niego i zapytałem,
czy mogę się przysiąść przypominając
mu historię sprzed trzydziestu pięciu lat.
Leciał na zaproszenie Thora Heyerdahla,

P

na światowy zjazd wybitnych podróżników.
Powspominaliśmy razem jego pobyt w
Polsce. - A wie pan - powiedział mi wtedy
Halik - że trochę się wahałem przed tym
pierwszym po wojnie przyjazdem do Polski. Zaprosił mnie na rozmowę dyrektor
z NBC i długo przekonywał, żebym nie
jechał do Polski, bo ze strony komunistów
może mnie spotkać coś złego. Z żoną,
Pierrette i synkiem Ozaną jechaliśmy
wówczas na wakacje do Francji. Tam kupiłem samochód i pojechaliśmy do Polski.
Chciałem zobaczyć moją Ojczyznę, spotkać się z krewnymi, których nie widziałem
od ponad dwudziestu lat, niektórych nawet
wcześniej prawie nie znałem. Nostalgia
zwyciężyła, a i krzywda żadna mi się podczas tego pobytu nie stała. A niejako przy
okazji nakręciłem ten filmik o łowickim folklorze. Bardzo się w NBC spodobał. Trudno
było podczas tego wspólnego lotu do Oslo
nie zauważyć, że Halik bardzo jest już
zmęczony swym, niezwykle intensywnym
i pełnym nieprawdopodobnych przygód,
życiem. Zapewne też schorowanym.
Podczas międzylądowania w Sztokholmie
zapodział się gdzieś na lotnisku i dopiero,
gdy wezwano go przez megafony, jakoś
się odnalazł i wrócił do samolotu. Zmarł
niewiele ponad rok później, w maju 1998
roku, gdy miał 77 lat.

Z

Tak powinno wyglądać (z lewej), a tak wygląda (z prawej).

Trzeba zadbać także pod daszkiem
elegant będzie miał upapraną i „wyszmalcowaną” marynarkę, to będzie wyglądał tak
jak nasz słup ogłoszeniowy, ten autentyczny, po prawej stronie. Miejsce po każdym
zerwanym plakacie lub nekrologu musi być
starannie zmyte. W przeciwnym razie barwny daszek będzie pełnił rolę przysłowiowego kwiatka przy kożuchu.
Proponuję, aby na każdym słupie, na
legancki mężczyzna nie musi pokazywać całego mankietu ze spinką, wy- 30-40-cm pasie pod daszkiem, na trwale
starczy, że widać go skrawek. Ale jeśli ów ulokować starannie wykonany napis infor-

Pomysł urozmaicenia wyglądu
słupów ogłoszeniowych kolorowym,
nawiązującym do łowickiego pasiaka daszkiem podoba mi się. Bowiem
nie tylko bilbordy lub inne wielkie powierzchnie z krzyczącymi agresywaś co do owego filmu kręcone- nymi reklamami spełniają swą rolę.

go w Kompinie i Zabostowie, to
z pewnością warto podjąć starania
w telewizji NBC, by jego kopię ściągnąć
do Łowicza. Jestem przekonany, że byłaby wielką atrakcją choćby dla naszego,
łowickiego muzeum. I ze względu na obraz
i ze względu na osobę autora.
po wakacjach, jak zwykle, trzeba
było wracać do szkoły. Nie było to
złe rozwiązanie, bo choć znów trzeba było poddać się rygorom dojazdowym
i koło szóstej zrywać z łóżka, żeby zdążyć
na pociąg do Łowicza. Za to atrakcji związanych ze szkołą było nieporównywalnie
więcej.

A

E

mujący kto odpowiada za ich estetyczny wygląd. Napis powinien być powielony wokół,
aby był w całości czytelny z każdej strony.
I może wtedy, ku powszechnemu zadowoleniu, słupy będą wyglądały jak ten na
zdjęciu po lewej stronie, a turyści będą robić sobie zdjęcia pod najładniejszymi słupami ogłoszeniowymi w Centralnej Europie
(to już chyba żart).
Serdecznie pozdrawiam Redakcję
Jerzy Borecki

Pnie drzew do usunięcia

Działka przy przedszkolu na sprzedaż

znajdujące się w pasach drogowych
na ulicach 3 Maja, Świętojańskiej,
Zduńskiej, Długiej, Nowym Rynku zostaną
usunięte. W poniedziałek 3 listopada
Urząd Miejski w Łowiczu podpisał w tej
sprawie umowę z łowiczaninem Marcinem
Bieguszewskim, prowadzącym firmę
Makro-Flora. Za zlecenie miasto zapłaci
3.113,70 zł brutto. (mwk)

ednogłośnie Rada Miejska w Łowiczu 30 października wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy
ul. Chełmońskiego, o pow. 0,0088 ha.
To działka narożnikowa położona za
działką, na której znajduje się przedszkole
(jadąc w kierunku drogi krajowej).

T

rzydzieści cztery pnie drzew

J

Decyzja taka zapadła na wniosek właścicielki sąsiedniej działki w celu poprawy warunków gospodarowania, chodziło
tu o dogodniejszy zjazd z ulicy Chełmońskiego na nieruchomość osoby ubiegającej się o kupno niewielkiej, miejskiej
działki.
(eb)
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Pijarski marsz patriotyczny
Już po raz trzeci uczniowie łowickich
szkół pijarskich uczcili Dzień
Niepodległości, idąc w patriotycznym
marszu ulicami Łowicza.

M

ieszkańcy miasta i powiatu już się może tak bardzo na widok pochodu nie dziwili, zainteresowanie jednak wciąż jest duże, a głosy typu: - Przebrały się
jak cygany - są odosobnione i kwitowane przez innych
karcącym spojrzeniem.
W tym roku w marszu uczestniczyło około
60. uczniów. Wielu z nich przebranych było w mundury wojskowe i stroje cywilne z różnych epok. Niektórym dziewczętom się to nawet podobało - odpowiednio szyte suknie, być może przystosowane
pod gorset, znacznie wyszczuplały talię, co chwaliły
niektóre uczennice.
Panowie zaś dumnie paradowali w polskich mundurach wojskowych, w odzieniu partyzantów czy w surdutach z epoki. Były nawet osoby przebrane niczym żołnierze armii tureckiej, ale szybko wyjaśniono sobie,że
wszak Turcja jako jedyna, nie uznała rozbiorów Polski.
W tym roku pojawiły się konie, których zabrakło
poprzednio. Dwójka uczniów poprzedzała konno cały,
konwojowany przez policję, pochód. Za końmi postępowała dwójka werblistów, dalej gitarzyści i skrzy- Marszowy rytm nadawała pochodowi dwójka werblistów. Za nimi postępowała młodzież z instrupaczka, a za nimi młodzież - z patriotyczną pieśnią na mentami, dalej uczniowie z flagami i transparentami.
ustach, w strojach z różnych epok, z patriotycznymi
Wyruszyli spod szkoły około godziny 11 przed po- miejskiego targowiska, dalej ulicą Broniewskiego do
transparentami i biało czerwonymi flagami.
łudniem. Alejami Sienkiewicza przeszli w okolice Stanisławskiego. Następnie na Nowy Rynek, gdzie od-

Pamięci tych, co przyjmowali zrzuty
7 października, jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające odbiór przez żołnierzy placówki „Żołądź” Armii Krajowej zrzutów
lotniczych dokonanych na zrzutowisku „Kilim” na terenie gminy Chąśno.
roczystość miała dwie części: w Zespole Szkół Publicznych w Błędowie odbyła się uroczysta akaU
demia w wykonaniu uczniów, nawiązująca do okresu

II wojny światowej. Przygotowani zostali przez nauczycieli Katarzynę Bogucką i Alicję Bombrych.
Uczniowie szkoły wysłuchali historyka Jana Krzysztofa Kalińskiego, burmistrza Łowicza, który w barwny
sposób przedstawił im rys historyczny tamtego okresu,
uzupełniając go o opowieści o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Łowiczu i powiecie wraz z historią zrutowiska Kilim i innych. Głos zabrali również przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
obwodu Łowicz Tadeusz Modrak, wójt gminy Chąsno
Dariusz Reczulski i dyrektorka szkoły w Błędowie Dorota Osowska. W uroczystościach udział wzięło wielu żyjących żołnierzy AK, jak i ich rodziny. Były m.in.

Pod pomnikiem upamiętniającym zrzuty lotnicze złożono kwiaty.
Teresa Marjańska z Łowicza, żona zmarłego Wojciecha Marjańskiego oraz Marianna Kaźmierczak, żona także nieżyjącego - Mariana Kaźmierczaka.
Po zakończeniu uroczystości kombatanci, młodzież oraz przedstawiciele władz przejechali do Chąśna, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy AK, którzy odbierali zrzuty
lotnicze na terenie gminy Chaśno.
(tb)

czytali odezwę patriotyczną do ludności Łowicza. Dalej Zduńską na Stary Rynek, gdzie odezwa odczytana
została ponownie.
Wszędzie gdzie się pojawiali, budzili zainteresowanie. Mnóstwo osób robiło zdjęcia telefonami komórkowymi i cyfrowymi. Widzieliśmy jak pewna
kobieta, stojąca na rogu Zduńskiej, z przejęciem
komentowała przez telefon całe zdarzenie osobie,
z którą rozmawiała. Widzieliśmy jak ludzie wyciągają się nawzajem ze sklepów, by zobaczyć marsz i jak
cicho podśpiewują pod nosem „My pierwsza brygada” i inne pieśni. A wszystko po to, by - jak głosi
uczniowska odezwa - fakt, iż jesteśmy Polakami

Dzięki uprzejmości „Stajni u Kowala” w marszu
udział wzięli uczniowie na wierzchowcach.
nie był tylko wpisem w dokumentach, ale prawdziwym powodem do dumy.
(wcz)

Bój uczniów na wiedzę
o 10. Pułku Piechoty
90. rocznica powstania
łowickiego 10. Pułku Piechoty
była tematem tegorocznego
konkursu historycznego
dla gimnazjalistów z powiatu
łowickiego.

K

onkurs odbył się 5 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, noszącym imię 10 Pułku
Piechoty. - Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań był wicedyrektor szkoły, w której konkurs się obywał
i jednocześnie nauczyciel historii - Stanisław Grzelak
- przedstawiała nauczycielka języka polskiego Mariola Milczarek, prowadząca konkurs. W konkursie udział
wzięli uczniowie z czterech gimnazjów powiatu łowic-

kiego. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Agnieszka Jaros, Iwona Kafarska i Piotr Ptasiński. W reprezentacji
Gimnazjum nr 3 wystąpili: Halszka Kalińska, Marcel
Kośmider i Marta Kwestarz. Gimnazjum Pijarskie reprezentowane było przez: Patrycję Mrożewską, Marcelinę Waligórską i Katarzynę Więcław. W skład zespołu
z gimnazjum w Bielawach weszli: Dominika Burzyńska, Adrian Jedliński i Julita Kołodziejska. Ich odpowiedzi oceniało jury w składzie: Henryk Zasępa,
przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu
i Zdzisław Kryściak, regionalista, członek Łowickiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W części pisemnej uczestnicy odpowiadali na 15 pytań. W tym etapie konkursu zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum nr 3.
dok. na str. 14

Gmina Sanniki

Niebieski Tydzień z myślą
o pomocy ofiarom przestępstw

O

siemdziesięciu pięciu uczniów, kilkunastu
nauczycieli i kilkanaście pań z kół gospodyń
wiejskich brało udział w kilku spotkaniach
z pracownikami posterunku policji w Sannikach,
organizowanych w ostatnich dniach października
w ramach akcji Niebieski Tydzień. Tematem
spotkań było rozpoznanie zjawiska przemocy
w rodzinie i w szkole oraz możliwości uzyskania
pomocy w przypadku zetknięcia się z tymi
zjawiskami.
Działania kampanii skierowane były do osób,
które stały się ofiarami przestępstw,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na dziecko
jako świadka lub ofiarę czynów zabronionych.
Oprócz spotkań wyznaczono dyżur policjanta,
którym był kierownik posterunku asp. Leszek
Matecki. W czasie tego dyżuru po pomoc zgłosiły
się 4 kobiety. We wszystkich przypadkach
zgłoszone problemy dotyczyły przemocy
w rodzinie związanej z problemem alkoholowym.
Kobiety otrzymały informacje o możliwości
wszczęcia procedury karnej związanej
z przemocą fizyczną i psychiczną, której
stosowanie jest przestępstwem. Otrzymały też
informację o możliwościach terapeutycznych
poprzez instytucje rządowe i samorządowe Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz organizacje pozarządowe.
(mwk)

14

13.11.2008 r.

dok. ze str. 13

Bój uczniów na wiedzę o 10. Pułku Piechoty
W

części ustnej uczestnicy odpowiadali na 6 pytań.
W pytaniu szóstym gimnazjaliści mieli za zadanie
m.in. przedstawić historię ostatniego dowódcy 10. Pułku Piechoty płk Mariana Krudowskiego oraz wymienić
wizyty w garnizonie łowickim dostojników i osobistości polskiego życia politycznego, wojskowego i kościelnego. W części ustnej największą liczbę punktów
zdobyła grupa Gimnazjum Pijarskiego. O ostatecznym
zwycięstwie w konkursie zdecydowała suma punktów
zdobytych w części ustnej i pisemnej.

Tylko jednym punktem przegrały z najlepszymi uczennice gimnazjum pijarskiego: Patrycja
Mrożewska, Katarzyna Więcław i Marcelina
Waligórska.

Ostatecznie zwycięzcami konkursu historycznego
została reprezentacja Gimnazjum Nr 3 w Łowiczu.
Miejsce drugie zajęła grupa z Gimnazjum Pijarskiego,
tracąc tylko jeden punkt do zwycięzców. Trzecie miejsce przypadło uczniom Gimnazjum Nr 1. Wyróżnienie
otrzymała reprezentacja Gimnazjum w Bielawach.
Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu nastąpiło 12 listopada w auli ZSP nr 1 podczas uroMarcel Kośmider, Halszka Kalińska i Marta czystej akademii powiatowo-miejskiej z okazji 90. rocz(eb)
Kwestarz zwycięscy z gimnazjum na Korabce. nicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie o swoim patronie
„Kto jest autorem monografii o 10 Pułku
Piechoty? Kiedy szkoła przy ul. Podrzecznej
30 otrzymała imię 10. Pułku Piechoty? Z jakim
obszarem Polski związane są początki powstania 10 PP?” - to pytania, na które odpowiadali uczestnicy szkolnego konkursu „Co wiem
o historii szkoły i jej patronie?” przeprowadzonego 7 listopada w ZSP nr 1 w Łowiczu.

W

misja ogłosiła dogrywkę, w której uczniowie odpowiadali na kolejne pytania - mówi Mariola Milczarek.
Konkurs wygrała reprezentacja klasy pierwszej
Technikum Informatycznego i Energoelektronicznego w składzie: Mateusz Bryła, Damian Kolis i Daniel Stąporek. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni
12 listopada w auli szkoły podczas uroczystej akademii powiatowo-miejskiej z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
(eb)

konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych Technikum Mechatronicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Energoelektronicznego, Technikum Mechanicznego
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Każdą z klas reprezentowała trzyosobowa drużyna. Pięć zespołów odpowiadało na pięć wylosowanych pytań, dotyczących
historii ZSP nr 1 i 10. Pułku Piechoty - patrona szkoły.
Odpowiedzi uczniów oceniali: Stanisław Grzelak, wicedyrektor szkoły i nauczyciel historii, Ewa Mika, nauczycielka historii oraz Mariola Milczarek, nauczycielka Mateusz Bryła, Damian Kolis i Daniel Staporek
języka polskiego. - Po wysłuchaniu 25. odpowiedzi ko- wiedzą najwięcej o patronie swojej szkoły.

Gmina Łowicz

Psycholog potrzebny na wsi
- To nieprawda, że na naszych wsiach nie
występuje w rodzinach przemoc - mówił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu Robert Wójcik na sesji Rady Gminy
Łowicz, która odbyła się 29 października. - Takich przypadków jest naprawdę dużo. W tym
roku zanotowaliśmy ich już kilkadziesiąt.

W

ójcik dodał, że ludzie mieszkający na wsi, szukając pomocy w takich przypadkach, nie idą
często do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tylko do PCPR, ponieważ tam czują się bar-

dziej anonimowi. - A tak nie może być, bo to GOPS
powinien udzielać pierwszej pomocy czy porady, a nie
my - mówił Wójcik.
Zaproponował, by gmina Łowicz znalazła etat
dla psychologa, bo taka pomoc jest najbardziej potrzebna. Obecni na sesji radni pokiwali tylko twierdząco głowami, jednak nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. - Nie
było mnie na sesji, dlatego na razie nie wiem, czy urząd
gminy zatrudni psychologa - mówi wójt gminy Łowicz
Andrzej Barylski - Muszę najpierw przemyśleć ten temat, by podjąć jakąkolwiek decyzję.
(jr)

Gwiazdkowy prezent dla dzieci z Ukrainy i Afryki
dełkach dla dzieci z Ukrainy mogą
się znaleźć czapki, szaliki, artykuły
szkolne, np. kredki, zeszyty, artykuły
higieniczne np. pasta do zębów, mydło czy słodycze. W pudełku powinny być tylko rzeczy nowe. Zbiórka ta
organizowana jest już po raz ósmy.
Natomiast po raz pierwszy prezenty trafią także do Burkina Faso w Afryce. Osoby,
które chcą, by ich upominki trafiły właśnie
do Afrykańczyków, muszą na pudełku napisać słowo „Afryka” i umieścić w nim następujące
rezenty mają być przygotowane w pudełku po bu- rzeczy: jedną paczkę kredek, 2 ołówki, zwykły i kolotach dla dziewczynek i chłopców w różnym wie- rowy długopis, mały kalkulator, gumkę do włosów czy
ku, od niemowlaków do jedenastolatków. W pu- spinki dla dziewczynek lub samochodzik dla chłopców,
maskotka i skakanka. Takie właśnie potrzeby zgłosiły
afrykańskie szkoły, których uczniowie otrzymają upominki z Polski.
Wszyscy zainteresowani zbiórką prezentów mogą
się kontaktować z Moniką Cieślar z Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań w Łowiczu pod numerem telefonu 046/830 31 82 lub na adres internetowy:
mrcieslar@cme.org.pl czy bezpośrednio w siedzibie MMS przy ulicy Podrzecznej 15/5
(jr)

Tylko do 15 listopada trwa jeszcze zbiórka przyborów szkolnych,
zabawek czy artykułów higienicznych przeznaczonych na bożonarodzeniowe prezenty dla biednych dzieci z Ukrainy i Afryki,
a organizowana przez łowickich
protestantów z kaplicy przy ulicy
Podrzecznej 15. Jest to część ogólnopolskiej akcji kościoła ewangelicko-augsburskiego.

P
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Mieczysław Selenta (1935-2000)

amiętam, że moja mama nie pozwalała
tacie wychodzić z domu, kiedy był już po
P
kilku wylewach - wspomina córka pana Mie-

czysława Anna Gala - Ale dla taty najważniejsze były grzyby, był w końcu urodzonym
grzybiarzem. Dlatego wcześnie rano wymykał się cicho z domu i zapalał komarka dopiero wtedy, gdy wiedział, że mama już go
nie usłyszy. Starał się też wrócić do domu
niepostrzeżenie, zanim mama wstała.
Pani Ania zapamięta ojca, jako bardzo
pogodnego i dobrego człowieka, który był
dla niej zawsze pobłażliwy. - Jeden jedyny
raz, kiedy się bardzo na mnie zdenerwował,
to wtedy gdy zorientował się, że palę papierosy - mówi pani Ania.
Mieczysław Selenta urodził się 23 października w 1935 r. w Polesiu w gminie
Łyszkowice. Jego rodzicami byli Julianna
z domu Kędziora oraz Józef Selenta. Był najstarszy z czwórki rodzeństwa. Miał trzy siostry Marię,Alicję i Danutę, i brata Kazimierza.
Pan Mieczysław skończył najpierw szkołę podstawową w Stechlewie, a potem uczył
się stolarki przy największym zakładzie
stolarskim w Skierniewicach. - Był starszy
ode mnie o osiem lat - wspomina jego żona
Alicja - Poznaliśmy się na jakiejś wiejskiej
zabawie, kiedy miałam 15 lat. Wystarczyły
nam trzy lata wspólnych spotkań, by w 1961
roku wziąć już ślub.

Oni zagrażają naszemu życiu
Od 6 listopada policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu zatrzymali
następujących nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów. Wszyscy oni zostali lub zostaną ukarani przez Sąd Grodzki w Łowiczu
w trybie przyspieszonym.
§ 6 listopada o godzinie 16.50 w Wygodzie
w gminie Łowicz nietrzeźwy 34-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem
(0,36 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
§ 6 listopada o godzinie 17.20 w Domaniewicach nietrzeźwy 37-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem
(0,51 mg/dm3 alkoholu).
§ 6 listopada o godzinie 1.25 w Krępie
w gminie Domaniewice nietrzeźwy rowerem
jechał 32-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(1,47 mg/dm3 alkoholu).
§ 8 listopada o godzinie 19.15 w Czatolinie w gminie Łyszkowice 49-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem
(1,04 mg/dm3 alkoholu).
§ 8 listopada o godzinie 19.45 w Błędowie
w gminie Chąśno nietrzeźwy 53-letni mieszkaniec powiatu łowickiego prowadził samochód
osobowy marki Opel Kadet (1,20 mg/dm3
alkoholu).
§ 9 listopada o godzinie 12.00 w Domaniewicach nietrzeźwy 41-letni mieszkaniec powiatu łowickiego prowadził samochód osobowy
marki Ford Focus (1,53 mg/dm3 alkoholu).
§ 9 listopada o godz. 20.30 na ul. Warszawskiej w Sannikach policja zatrzymała
32-letniego mieszkańca gminy Sanniki, który
jechał rowerem mając 1,29 mg/dm3 alkoholu.
Ponadto rowerzysta miał już orzeczony przez
sąd prawomocny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
§ 10 listopada o godzinie 16.10 w Jamnie
w gminie Łowicz nietrzeźwy rowerem jechał
46-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(1,19 mg/dm3 alkoholu).
§ 11 listopada około północy na Nowym
Rynku w Łowiczu nietrzeźwy rowerem jechał
26-letni mieszkaniec Łowicza (0,81 mg/dm3
alkoholu).
§ 11 listopada o godzinie 15.35 w Kiernozi
nietrzeźwy rowerem jechał 60-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,33 mg/dm3
alkoholu).
§ 11 listopada o godzinie 15.40 w Urzeczu
w gminie Zduny nietrzeźwy rowerem jechał
45-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,86 mg/dm3 alkoholu). Ponadto nie stosował
się do prawomocnego wyroku Sądu Grodzkiego w Łowiczu zakazującego mu jazdę
wszelkimi pojazdami.
§ 11 listopada około godziny 19.20
w Zdunach policjanci zatrzymali trzech
nietrzeźwych rowerzystów w wieku 17-20
lat. Dwóch siedemnastolatków miało po
0,26 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc, a 20-latek 0,93 mg/dm3 alkoholu.

Pani Alicja pamięta, że bardzo chcieli
postawić swój własny dom w Bobrownikach, ale nie mieli za dużo pieniędzy, dlatego jego budowa była długa i ciężka. Razem z mężem wykonywali wiele robót
budowlanych. Pan Mieczysław pracował
na kolei w Łowiczu, gdzie zajmował się

całą stolarką. - Naprawiał wszystko, od stołów i krzeseł po meble w wagonach pociągów - wspomina pani Alicja. Dzięki zdolnościom jej męża, stolarkę w swoim domu
wykonywał on sam.

Rok po ślubie na świat przyszła córka
Anna, a trzy lata później syn Jan. Pani Alicja
pracowała wówczas w hucie w Bełchowie,
więc razem z mężem mieli pracę na zmiany,
dzięki temu mogli wymieniać się w opiece
nad małymi dziećmi, w której pomagał im
również ojciec pani Alicji.
Później, kiedy pojawiły się już wnuki, pomagali swojej córce w opiece nad dziećmi:
Magdą i Jakubem. - Niestety, kiedy Kubuś
miał roczek, mój mąż dostał udaru i musiał
przejść na rentę - wspomina pani Alicja Ale ciągle był bardzo uczynny i chciał za
wszelką cenę pomóc synowi w budowie
domu. Kolejne wylewy uniemożliwiły mu
jednak normalne funkcjonowanie. Dwa
lata przed śmiercią, po czwartym udarze,
pan Mieczysław nie doszedł już do siebie.
- Zawsze wstępował do nas doktor Wolny - mówi pani Alicja - Bardzo mi pomógł
w opiece nad moim mężem i nigdy nie chciał
za to żadnych pieniędzy.
Pan Mieczysław umarł 14 września 2000 r.,
kiedy dostał piątego wylewu. - Był to naprawdę wyjątkowo serdeczny, pomocny
człowiek - wspomina pani Alicja - Potrafił
zjednywać sobie ludzi. Na pogrzebie żegnało go wielu ludzi, jakby był kimś ważnym,
a on był przecież zwykłym stolarzem, tyle że
o bardzo dobrym sercu.
(jr)

odeszli od nas

(30.10-7.11.2008 r.)

30 października: Marek Królik, l.50, Bolimowska Wieś; 31 października:
Krystyna Kozielska, l.69, Lubowidza; 1 listopada: Damazy Michalak, l.81, Sokołów; Stanisław Rawicki, l.36, Piaski; Bronisław Pomarański, l.96; Zofia Piestrzeniewicz, l.84,
Lubowice; Adam Staroń, l.73, Osiny; 2 listopada: Zofia Piestrzeniewicz, l.84, Lubowidza;
Józef Skierski, l.68; Jerzy Kucharek, l.37, Głowno; 3 listopada: Czesława Gronek, l.73; Jan
Czułek, l.57; Feliks Rogalski, l. 71, Głowno; 4 listopada: Barbara Wójcik, l.73; 5 listopada:
Jadwiga Piastowska. l.82; Zdzisław Ruta, l. 76, Głowno; 6 listopada: Eugenia Szkup, l.80;
Marianna Przyżycka, l.66; 7 listopada: Helena Igielska, l.75.
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Powiat łowicki

Komunikacja czynna w czwartki?
Wydział komunikacji
łowickiego starostwa czynny
będzie dla petentów także
w czwartki. Do końca tego
tygodnia zarząd powiatu
łowickiego podejmie decyzję,
czy uda się dokonać tego
za sprawą już zatrudnionej
szóstki pracowników, czy
trzeba będzie zwiększyć
zatrudnienie o kolejny etat.

M

ożna przyklasnąć zarządowi powiatu
za tę inicjatywę. Nie uczynimy tego
jednak. Po pierwsze dlatego, iż starania podjęto dopiero po naszej w tej sprawie interwencji, po drugie: dlaczego na stronie łowickiego starostwa nie ma informacji,
iż w czwartki klienci nie są obsługiwani?
Obecnie większość osób przed udaniem
się z urzędową sprawą zasięga informacji
w sieci. I w oparciu o tę informację, osoby
te załomoczą do zamkniętych drzwi i pocałują przysłowiową klamkę.
Taki stan, iż w czwartki w wydziale nie
obsługuje się interesantów, trwa od dłuższego czasu. Niedawno wydział zmienił swoją
siedzibę, przenosząc się z ulicy 3 Maja do
budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy
ul. Stanisławskiego. Informacja ta pojawiła
się w aktualnościach, na stronie internetowej
starostwa. Obecnie już jej jednak nie ma,
kiedy wejdzie się natomiast w dział Administracja, znajdziemy informację, iż Wydział
Komunikacji i Transportu nadal znajduje

OSP w Klewkowie
otrzyma samochód

O

chotnicza Straż Pożarna
w Klewkowie dostanie w ciągu
najbliższych czterech tygodni
lekki samochód gaśniczo-pożarniczy.
Przetarg na jego zakup rozstrzygnięto
w ostatni dzień października. Wygrała
go firma Frank - Cars z Częstochowy,
która jako jedyna złożyła ofertę.
Samochód ma dostarczyć do 15
grudnia. Cena to 139 850 zł. Środki
na jego zakup pozyskano z trzech
źródeł: z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska 56 tys. zł,
Zarządu Głównego OSP - 50 tys. zł
oraz z budżetu gminy - około 34 tys. zł.

Pies znalazł
nowego właściciela

B

ezpański pies, przez cały wrzesień
wałęsający się w okolicach
Parmy i Placencji, o którym
pisaliśmy w poprzednich numerach
NŁ, znalazł już nowego właściciela,
mieszkańca Placencji. Zgłosił się on do
łowickiego schroniska w poszukiwaniu
psa. Przypadek chciał, że spośród
wszystkich zwierzaków, wybrał właśnie
tego kundla. Wcześniej nie znalazła
się osoba, która chciałaby kundla
przygarnąć. Władze gminy zmuszone
były więc znaleźć dla niego miejsce
w miejskim schronisku.

Działki na sprzedaż

D

wie działki na terenie gminy
Łowicz w Dąbkowicach Górnych
i w Ostrowie, zostały wystawione
przez władze gminy do sprzedaży 30
października. Oba tereny to obszary nie
zabudowane. Działka w Dąbkowicach
Górnych ma powierzchnię 0,29 ha
i ma ona charakter rolniczy. Cena
wywoławcza to 8 108 zł. Oferowany
teren w Ostrowie to działka pod
zabudowę, o pow. 0, 03 ha, a cena
proponowana przez gminę za jej kupno
wynosi 7 980 zł.

się przy ul 3 Maja. Nie ma tam też żadnej
wzmianki, iż w czwartki jest on nieczynny. To niedopatrzenie, na które zwrócę uwagę deklaruje odpowiedzialny za wydział komunikacji wicestarosta Bolesław Heichman.
Strony starostwa nie przygotowuje jednak wydział komunikacji. On odpowiedzialny jest za informacje znajdujące się
w Biuletynie Informacji Publicznej - wchodzi się nań wprost ze strony starostwa, klikając na ikonkę BIP.
Klikamy zatem dalej na „Jak załatwić
sprawę w urzędzie.” Następnie wybieramy
„Komunikacja i transport”. Na samym dole
strony znajduje się informacja o godzinach
otwarcia wydziału komunikacji, jego adresie i o tym, iż w czwartki jest nieczynny.
Dyrektor wydziału Krystyna Wojciechowska przyznaje jednak, że informacja ta wyeksponowana została na dole strony całkiem
niedawno. Faktycznie, ostatnia modyfikacja
pochodzi z 7 listopada. Wcześniej informacja znajdowała się „ukryta” pod jednym
z kolejnych linków i dyrektorka przyznaje,
iż szukający jej petenci mogli nań nie trafić. Przyznaje też, że adres nowej siedziby
wydziału także zmieniony został niedawno.
Dlaczego nie można tego było zrobić wcześniej? - Po prostu brak czasu - tłumaczy dyrektorka. - Pracownica zajmująca się administracją strony ma też normalne obowiązki.
W ostatnim czasie były urlopy, pracowało
czterech, a nie sześciu pracowników. Ponadto internet jest tylko w komputerze w moim
gabinecie, pracownicy nie mają go na swoich stanowiskach, co dodatkowo komplikuje pracę - dodaje.

W środę przy okienku wita petentów uśmiechnięta urzędniczka. Jednak
w czwartki wydział jest nieczynny. To ma szansę ulec zmianie.
Czy nawał pracy w urzędzie jest faktycznie tak duży i dlaczego właściwie w te
czwartki klienci nie są obsługiwani? Dyrektorka tłumaczy, iż czwartki są czasem
sporządzania, wysyłania, przyjmowania,
potwierdzania dokumentów, a także ich porządkowania i archiwizowania. Sprawdzane
są i wysyłane do innych urzędów informacje o autach kupionych w naszym powiecie i rejestrowanym w innych. Wysyłane
są też zapytania o auta spoza naszego powiatu rejestrowane u nas. W ciągu jednego czwartku wysyła się przynajmniej po

50 takich dokumentów. Wprowadzane są
do systemu informacje o demontażu pojazdów - z ostatniego czwartku 10 sztuk,
a także wyroki i postanowienia sądu o zatrzymaniu praw jazdy - w październiku 100
takich przypadków.
Przede wszystkim jednak wydział zajmuje się obsługą osób rejestrujących auta.
W październiku wydano 736 dowodów rejestracyjnych i 693 pozwolenia czasowe
oraz 205 praw jazdy. Były jednak miesiące bogatsze - w kwietniu 972 dowody rejestracyjne, 871 pozwoleń i 200 praw jazdy.

W lipcu 934 dowody i 935 pozwoleń i znów
około 200 praw jazdy. Dodatkowo dochodzi jeszcze cały czas bieżące porządkowanie archiwum. - Kiedyś to wszystko trzeba
robić - argumentuje dyrektorka.
W wydziale zatrudnionych jest 6 pracowników. Obecnie dwójka przebywa na
urlopach. Wszystkie osoby zajmują się obsługą klientów. Dyrektorka mówi, że nie
ma możliwości, aby jednego z pracowników oddelegować do zajmowania się tylko tym, co wszyscy wykonują w czwartki. - Nie sprawdziłoby się też obsługiwanie
petentów codziennie do 14.00 - twierdzi. Kolejki są długie, trudno byłoby kogoś wyprosić i wytłumaczyć mu, że pracujemy tylko do 14 - argumentuje.
Rozwiązaniem byłoby zatrudnienie
dodatkowej osoby na pełen etat. Wtedy wydział pracowałby normalnie, także
w czwartki. Nie mogłaby to być stażystka,
ale osoba po odpowiednim dwustopniowym szkoleniu z zakresu ochrony danych
osobowych, mająca uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
Odpowiedzialny za wydział komunikacji wicestarosta łowicki Bolesław Heichman, mówi nam, iż zarząd pracuje nad tym,
aby klienci mogli być obsługiwani także
w czwartki. - Tylko, że najprawdopodobniej
wiązać się to będzie z dodatkowym etatem mówi. - Obecnie analizujemy, czy faktycznie nie dałoby się tego dokonać za pomocą
już istniejącej liczby pracowników. Myślę, że
decyzję w tej sprawie podejmiemy na piątkowym zarządzie - dodaje.
(wcz)
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Renowacja ołtarzy zakończona
Zakończyła się renowacja ołtarzy
w kościele parafialnym w Kocierzewie. Ostatni z poddanych renowacji ołtarz św. Wawrzyńca, datowany
na 1835 rok, można już podziwiać
w pełnej krasie.
enowacja ołtarzy trwała kilka lat.
W pierwszej kolejności odnowiony
R
został ołtarz główny, potem kolejno ołtarze

boczne: św. Walentego, Świętej Rodziny,
Matki Bożej Kocierzewskiej i św. Wawrzyńca. W ubiegłym roku renowacji poddano także ambonę i chrzcielnicę. Prace
w kocierzewskim kościele wykonywały: Konserwacja Zabytków spółka jawna,
Piotrowski, Kosakowski z Krakowa oraz
Mariusz Kurman z Łodzi. Dodać warto, że
łódzki konserwator prowadził prace tylko
w tym roku, czyli efektem jego pracy jest
ołtarz św. Wawrzyńca.
Duża część prac konserwatorskich wykonanych w Kocierzewie finansowana
była przez parafian, ale parafia szukała też
z powodzeniem środków zewnętrznych,
uzyskując 3 lata temu dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym roku - z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Zabytków.

I tak renowacja ołtarza św. Wawrzyńca kosztowała 63.850 zł, z czego dotacja
stanowiła 48%, wydatek parafii to ponad
33.200 zł.
Ks. proboszcz Jan Janik z radością podkreśla, że w tym roku udało się skończyć
najważniejsze prace konserwatorskie w kościele, zabezpieczając przed zniszczeniem
zabytkowe wyposażenie, datowane na przełom XVIII i XIX wieku. W przyszłości konieczny będzie kapitalny remont organów,
wymiana ławek być może także zniszczonej, bazaltowej posadzki.
Ołtarze w kościele w Kocierzewie z wyjątkiem znajdującego się po lewej stronie
ołtarza Matki Bożej Kocierzewskiej, są
drewniane. Renowacja ich polega, więc na
usunięciu wszystkich warstw farby i lakieru, uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu struktury drewna przez dalszym niszczeniem. Następnie elementy drewniane
malowane są odpowiednimi farbami, na
niektórych elementach robi się tzw. marmuryzację, po której powierzchnia przypomina marmur.
W czasie renowacji ocalono od zniszczenia unikalne już, bo drewniane tabernakulum znajdujące się na ołtarzu św. Wawrzyńca. Sylwetka patrona kościoła, św.
Proboszcz przy ołtarzu św. Wawrzyńca. W jego podstawie widnieje obraz z zachowaną czarną obramówką, która jest
pamiątką żałoby narodowej po upadku Powstania Styczniowego. Na ołtarzu odrestaurowane tabernakulum.

Koszulka z obrazu św. Wawrzyńca.

Warzyńca, widnieje na głównym obrazie, na
zasuwie znajduje się natomiast obraz Serca
Pana Jezusa, który bardzo rzadko był eksponowany i dlatego nie wszyscy parafianie
wiedzieli, że jest taki obraz. W mensie ołtarza - czyli podstawie - dobrze widoczna jest
teraz krata męczeńska św. Wawrzyńca. Wokół malowidła zachowano czarną obramówkę, która jest pamiątką po żałobie narodowej
po upadku Powstania Styczniowego. Wtedy właśnie cały ten ołtarz przemalowano
na czarno. Teraz, poza tym akcentem, przywrócono mu pierwotną, jasną kolorystykę.
Obraz św. Wawrzyńca, podobnie jak obraz Matki Bożej Kocierzewskiej, można
Ks. Jan Janik prezentuje chrzcielnicę. oglądać teraz bez metalowych sukienek.
Te również są odnowione, ale eksponowane
w gablotach obok ołtarzy.
Oprowadzając nas po kościele, ks. Janik zwraca uwagę na wota wdzięczności
w ołtarzu Matki Bożej Kocierzewskiej, które są świadectwem tego, że obraz ten był
obiektem kultu, a kościół - miejscem pielgrzymek. Z którego roku pochodzi obraz,
dokładnie nie wiadomo, bo ołtarz ten był
w 1905 roku odnawiany (o tym świadczy
zachowany napis na desce, na której obraz
jest naklejony) i wtedy przycięto płótno, na
którym jest on namalowany, usuwając przy
okazji sygnatury. Prawdopodobnie obraz ten
był przywieziony z Rzymu.
Na ołtarzu tym znajdują się też duże,
ręcznie malowane świeczniki z nieborowskiej majoliki, sześć pozostałych stoi na ołtarzu głównym.
Podczas renowacji zabytkowego wyposażenia kościoła nie zapomniano o drewnianej chrzcielnicy, którą w 1876 roku ufundowali Jakub i Paweł Skumiał. Chrzcielnica
jest obecnie nie tylko obiektem do oglądania, ale miejscem, gdzie odbywa się obrzęd Ołtarz Matki Bożej Kocierzewskiej jest jedynym murowanym ołtarzem w tym
chrztu św. najmłodszych parafian. (mwk) kościele. Obraz Maryi z Jezusem można oglądać bez srebrnych sukienek.

Zabawa w Słonku

B

lisko 60 osób bawiło się 29
października na „Balu Jesiennych
Liści” w świetlicy Integracyjnej
„Słonko” przy parafii Świętego Ducha
w Łowiczu. Oprócz dzieci i młodzieży,
która stale przychodzi do świetlicy,
gościnnie w zabawie udział wzięła
młodzież ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego oraz
Szkoły Samorządowej Województwa
Łódzkiego. Wszyscy bawiący się
musieli założyć kotyliony z jesiennych
liści. Bawiono się świetnie od godz. 16
do 20.
(tb)
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Najważniejsza jest regularność
Rozpoczętą przed tygodniem
na naszych łamach opowieść
o swych wrażeniach
z amerykańskiej szkoły
kontynuuje Kacper Zieliński.
I dorzuca kilka słów
o prezydenckich wyborach.

osiągnąć dosłownie wszystko i jest to w zasięgu każdego, ale musisz świetnie kontrolować swoją osobę. Tutaj system edukacji
robi to za Ciebie. W szkole jesteśmy oceniani codziennie. Praca domowa, quiz, prezentacja. Kiedy wykonujemy jakiś projekt, który wymaga dłuższego przygotowania, nie
wykonasz go dzień przed, ponieważ wcześniej, dwa-trzy razy oceniane są poszczególne etapy pracy. Częste sprawdzanie wiedzy
Nauczyciel vs. uczeń
pomaga niesamowicie. Skraca naukę i daje
Kontakt z gronem pedagogicznym? Nie- uczniowi więcej czasu dla siebie.
samowita sprawa! Może istnieją u nas szkoły, gdzie podchodzisz do dyrektora i pytasz
Poziom!
się go jak leci, ściskasz się na przywitanie
Ulubionym argumentem każdego, kto
z nauczycielką od historii czy witasz się
z mężczyzną w dredach do pasa, jakąś dziw- krytykował mój wyjazd, albo chciał mi troną sekwencją ruchów, a on okazuje się być chę dogryźć, było przytaczanie poziomu
Twoim nauczycielem - ja o nich nie słysza- wiedzy Amerykanów. A właściwie szydzełem. Nie licząc tych, gdzie chamstwo ota- nie z jej braku, który dokumentują słynne
cza Cię zewsząd, a ignorancja i obcesowy filmiki na serwisie YouTube. Po miesiącu
stosunek charakteryzuje relacje nie tylko w tutejszej szkole, refleksje, które mi się naz profesorami, ale także te między rówieśni- suwają, w części potwierdzają pierwotne
kami. Ale to inna bajka. Tutaj ludzie odno- obawy. Ludzie tu nie są głupi, nie są opóźszą się do siebie z szacunkiem, choć na po- nieni. Porównując licealistów (a na takich
czątku, dla przybysza z zewnątrz, wygląda trafiłem) z większością Polaków w naszym
to trochę inaczej. Chodzi mi o to całkowite wieku, trudno dostrzec różnicę. Ich wiedza
wyluzowanie, niewymuszone zachowania jest podobna, choć może na różnych polach
w każdym momencie. Robi wrażenie! Po reprezentujemy inny jej poziom.
pewnym czasie nawet pozytywne.
Czy chcę przez to powiedzieć, że mogę
z mieszkańcem Stanów porozmawiać na
każdy temat, który mnie interesuje? NieSystem nauczania
stety, nie! Jest to trudne, bo zbyt szybko nuRegularność. Najważniejsza jest regular- dzi ich dialog, który wymaga odwoływania
ność. W swojej przygodzie z nauką dosze- się do faktów z pozoru „szkolnych”, do podłem do tego już dużo wcześniej, ale zawsze kładów nabytej wiedzy. Tyle że, uważam,
miałem problemy z zastosowaniem złotej taka słabość nie jest charakterystyczną tylreguły w praktyce. W Polsce wymaga to ko dla obywateli USA. Postawę obojętności
ogromnej samodyscypliny. Jednak dzięki na zdobywanie nowych wiadomości, odkryniej i dobremu zarządzeniu czasem można wanie nieznanych faktów, poszerzanie ho-

ryzontów spotkamy wszędzie. I nie widzę
podstaw, żeby akurat Amerykanów uważać
za wyjątkowo opornych. Nie jest to miejsce
do szczegółowego rozpatrywania przyczyn
tej ignorancji, ale pozwólcie napomknąć
o kilku: to brak ambicji, totalne niezainteresowanie otaczającym światem, odbieranie go
przez jakąś zasłonę, bierne przyglądanie się
rzeczywistości, wreszcie niechęć do zmian.

Podsumowując, jeszcze raz podkreślę, że
jestem bardzo zadowolony, że trafiłem właśnie do tej szkoły. Atuty, jakimi są rozkład
zajęć, ich liczba i stopień trudności powodują, że będę mógł w pełni wykorzystać ten
wyjazd, skupiając się na celach, które mnie
tu przywiodły, czyli nauce języka, ale tak-

Święto szkoły
i zjazd absolwentów

Ś

SP 3 w Łowiczu

Dzień Niepodległości
z orkiestrą w tle
Drugi rok z rzędu uroczystości
patriotyczne w łowickim Zespole
Szkół nr 3 miały muzyczną oprawę przygotowaną przez łowicką
orkiestrę strażacką. Uroczystość
upamiętniająca Dzień Niepodległości odbyła się w placówce w piątek
7 listopada.

O

rkiestra akompaniowała nie tylko przy
wprowadzaniu sztandaru szkoły, nie
tylko podczas śpiewania hymnu, ale także
w trakcie części artystycznej. Uczniowie
siedząc w szkolnych ławkach, co miało imitować warunki klasy i lekcji historii, przedstawili najważniejsze daty i wydarzenia na
drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Orkiestra okrasiła tę prezentację,

grając pieśni i melodie patriotyczne. Dyrektor szkoły Wacław Witwicki podkreślił, że
w placówce święto niepodległości zawsze
obchodzone jest w sposób wzniosły. W tym
roku jednak dzień ten jest tym piękniejszy i wznioślejszy, że obchodzimy okrągłą
90. rocznicę tych wydarzeń.
- Jakie znaczenie ma słowo patriotyzm?
- zapytał dyrektor. - Jak je rozumieć dziś,
gdy nie musimy walczyć i krwią udowadniać naszej miłości do ojczyzny? Dziś musimy sumiennie wypełniać nasze obowiązki,
jak najlepiej się uczyć. I jeśli wyniki w nauce
przyjąć za poziom patriotyzmu, to powiedzieć muszę, iż spełniamy ten obowiązek wobec ojczyzny, gdyż wyniki naszych uczniów
są bardzo dobre - powiedział.
(wcz)

Wysiłek wolontariuszy
Będąc w Stanach Zjednoczonych nie
mógłbym nie wspomnieć o wyborach prezydenckich, które odbyły się w zeszłym
tygodniu. Nie będę powtarzał tutaj tego co

Tak szkoła, w której uczy się Kacper, reklamuje się w Internecie.

SP Bobrowniki

Uroczystości w SP 3 uświetniła swoim występem łowicka orkiestra strażacka
ze zgrabnymi werblistkami na pierwszym planie.

że dostaniu się na któryś z wymarzonych
uniwersytetów.

więto patrona Szkoły Podstawowej
w Bobrownikach oraz III Zjazd
Absolwentów, odbędą się
w murach placówki 15 listopada
o godzinie 11.00. Szkoła od 1997 roku
nosi imię Leokadii Ostrowskiej, swego
długoletniego kierownika. Co roku
organizuje święto patrona, połączone
ze zjazdem kolejnych roczników:
obecnie odwiedzą ją osoby, które
opuściły mury szkoły
w latach 1958/59 - 1959/60 - 1960/61
- 1961/62 - 1962/63. Władzom szkoły
nie udało się dotrzeć z zaproszeniami
do wszystkich absolwentów
z wymienionych roczników, za naszym
pośrednictwem zapraszają wszystkie
osoby, których to zaproszenie dotyczy.
Program uroczystości obejmuje
kolejno: prezentację multimedialną
o szkole, rys historyczny szkoły,
uroczyste ślubowanie klasy pierwszej,
wesele łowickie w wykonaniu
uczniów, spotkanie z wychowawcami
- wspomnienia absolwentów, wspólne
mini biesiadowanie.
(wcz)

Gmina Chąśno

Biblioteka czeka
na prace plastyczne

W

sobotę 15 listopada Gminna
Biblioteka Publiczna
w Chąśnie kończy przyjmowanie
prac na Powiatowy Przegląd
Plastycznej Twórczości Dzieci i
Młodzieży, który organizuje wspólnie
ze starostwem. Przegląd ma formułę
otwartą, organizatorzy czekają na
wszystkie prace, które tworzą dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu. Można
przesyłać rysunki, malowidła, gwasze,
szkice, wyklejanki, jak i dowolne
prace przestrzenne. Rozstrzygnięcie
konkursu przewidziane jest na koniec
listopada.
(tb)

wiecie Państwo z gazet oraz wiadomości
telewizyjnych. Przytoczę za to dwie interesujące sytuacje, które pozwolą spojrzeć na
wydarzenie, którym żył cały świat, z trochę
innej, mniej globalnej perspektywy.
Frekwencja wyborcza wyniosła 66%,
telewizje pokazywały ogromne kolejki lu-

dzi czekających, aby oddać swój głos. Czy
amerykańska demokracja rzeczywiście jest
taka wspaniała, a ludzie zamiast korzystać
z długiego weekendu idą do urn z poczucia obywatelskiego obowiązku? Tak, Stany Zjednoczone mogą poszczycić się społeczeństwem, które w pełni rozumie idee
systemu, w którym przyszło mu żyć.
Z drugiej strony, życie Amerykanów jest
zawsze ułatwiane i bez praktycznych udogodnień nie obywa się także w tej dziedzinie.
Komitet wyborczy na miesiące przed ostatecznym głosowaniem przygotowuje listy
zwolenników swojego kandydata. W dniu
wyborów (zawsze jest to wtorek po pierwszej
niedzieli listopada), wolontariusze od samego
rana odwiedzają domy osób, które już wcześniej zadeklarowały swój głos (w USA nie
obowiązuje cisza wyborcza) i sprawdzają
czy osoba udała się już do urn czy jeszcze
tego nie zrobiła, przypominając jak ważny
jest głos każdego obywatela. W związku
z tym mogę powiedzieć, że zwycięstwo Baracka Obamy jest w części także moją zasługą, ponieważ razem w bratem goszczącym
miałem możliwość porannego poprawiania
frekwencji Partii Demokratycznej.
Druga sytuacja to celebrowanie zwycięstwa pierwszego w historii czarnoskórego
prezydenta. Dzień po jego dziejowej wiktorii pewien chłopak częstował wszystkie
osoby w mojej szkole słodkimi bułeczkami (muffins). Prawie każdy dostał swojego
muffina. Kiedy przyszła moja kolej, prawie
automatycznie złożyłem mu urodzinowe
życzenia będąc przekonany, że to jedyny
powód, dla którego można rozdawać taką
ilość słodyczy. Byłem naprawdę bardzo zaskoczony, kiedy okazało się, że tak właśnie
świętuje się zwycięstwo najważniejszej osoby w Państwie. Amerykanie naprawdę cieszą się z decyzji, którą podjęli i wierzą, że
zapowiadane zmiany są możliwe.
Kacper Zieliński
Więcej na: http://fortunefavoursthebold.
wordpress.com/
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Pijarscy licealiści śladami Mickiewicza
Łowickie pijarskie liceum ogólnokształcące chce zaprosić do siebie
w styczniu kilkunastu maturzystów Polaków z Białorusi. Będą to uczniowie ze szkoły w Baranowiczach, którą pijarscy licealiści odwiedzili, gdy
w dniach 5 - 9 października odbywali
wycieczkę po Białorusi i Litwie szlakiem Adama Mickiewcza.
o bardzo serdeczni, otwarci i życzliwi
ludzie - mówi o Polakach na Białorusi
Tdyrektor
szkół pijarskich Przemysław Jabłoński. - Musimy pamiętać, iż mamy wobec nich zobowiązania. Maturzyści ci radzą
sobie z językiem polskim, w którym zdawać

będą maturę, mają jednak problemy z używaniem polskiego na lekcjach matematyki.
W tym chcemy im pomóc - dodaje.
Baranowicze były tylko jednym z punktów na mickiewiczowskim szlaku. Choć nie
tylko mickiewiczowskim: uczniowie drugiej i trzeciej klasy humanistycznej- łącznie
około 20 osób - na szlaku wycieczki wielokrotnie odnajdowali również ślady bohaterów powieści Nad Niemnem, jak i samej
autorki dzieła, Elizy Orzeszkowej.
Najpierw zawitali do Grodna, gdzie
zwiedzili m.in. dworek Elizy Orzeszkowej i tamtejszy zamek. Ze skarpy podziwiali przepiękną panoramę Niemna.
Z Grodna pojechali do wspomnianych Ba-

Wspaniale słucha się opowieści o Grodnie, gdy wszystko, o czym mowa, ma się przed oczami lub za plecami.
ranowicz, gdzie zanocowali w domu pielgrzyma prowadzonym przez ojców werbistów i gdzie mieli okazję popróbować
kuchni regionalnej. - Spodziewaliśmy się,
Ten widok pozostanie im w pamięci na zawsze - wijący się w dole Niemen.
że na Białorusi warunki będą... takie sobie
- opowiada uczennica Wiktoria Buniewicz.
- Tymczasem zakwaterowanie bardzo miło
nas wszystkich zaskoczyło - dodaje.
Wiktoria jest repatriantką z Kazachstanu,
która do Łowicza przyjechała wraz z rodziną przed 10 laty, dlatego w wielu przypadkach - na przykład podczas kupna pamiątek,
służyła kolegom jako tłumacz.
W Baranowiczach licealiści zwiedzili
wspomnianą na początku szkołę. Szczególne wrażenie zrobiła na nich prowadząca placówkę Elżbieta Wrzosek. - Kobieta wiekowa, ale bardzo żwawa, energiczna i pełna
werwy - opowiada Rozalia Kosińska.
- Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek.
Na przykład tego, że tamtejsi licealiści muszą wykazać się na maturze znajomością 10
polskich pieśni patriotycznych, 10 religijnych i 10 biesiadnych - mówi nam z kolei
Jak widać nad Świtezią, wciąż snują się tajemnicze cienie - w tym przypadku Paulina Filutowska. Na szlaku wielokrotnie
stykali się z tym, co do tej pory znali tylko
to jednak uczniowie łowickich szkół pijarskich.

Łowickie cmentarze na fotografiach
Łowickie nekropolie” - taki tytuł
nosi wystawa fotograficzna, którą
można oglądać do 31 listopada w nawie bocznej łowickiej katedry.

N

a ponad 50 fotografiach zaprezentowane są zdjęcia z cmentarzy Emaus
oraz katedralnego, augsbursko-ewangelickiego, prawosławnego i żydowskiego.
Autorami prac są dwaj fotografowie-ama-

torzy: Sylwester Cichal z Parmy oraz Jacek Rybus z Łowicza. Jak powiedział nam
ten ostatni, wystawą chcieli zwrócić uwagę na ciekawe zabytkowe nagrobki i przyczynić się do podjęcia kroków w celu ich
ochrony. Obaj autorzy prac są członkami
łowickiego PTTK, w ramach którego chcą
uruchomić sekcję fotograficzną. Pierwsze
spotkanie ma się odbyć w piątek 14 listopada o 17.00 w biurze PTTK.
(tb)

Wspólna wystawa o świątyniach

M

uzeum w Łowiczu już teraz sygnalizuje, że wspólnie m.in. z muzeum
w Bardejowie na Słowacji zorganizuje w czerwcu lub w lipcu 2009 wystawę
„Świat karpackich świątyń. Sztuka Kościoła
greckokatolickiego na Słowacji”. Na wystawie prezentowane będą eksponaty ze zbiorów Muzeum Szariskiego w Bardejowie,

związane z obrządkiem greckokatolickim,
powstałym w wyniku unii zawartej przez
kościół katolicki i część duchowieństwa
prawosławnego w 1646 roku w Użhorodzie na Ukrainie Zakarpackiej. Te dwa nurty chrześcijaństwa znalazły odbicie w drewnianej architekturze sakralnej, ikonach oraz
przedmiotach liturgicznych.
(eb)

z kart książek. - Zawsze nam się wydawało, że „Nad Niemnem”to fikcja literacka
- mówią uczniowie - Ale inaczej się na to
wszystko patrzy, będąc na cmentarzu, gdzie
pochowani są Bohatyrowicze, przejeżdżając
przez Korczyn itd. Za przewodniczkę służyła im zresztą prawnuczka samej Orzeszkowej - Jadwiga Kamińska.
Nad jeziorem Świteź nie było chyba osoby, która nie zaczerpnęłaby wody do butelki po mineralnej, w Nowogródku mieszkali
u tamtejszych sióstr Nazaretanek. Wieczorem zwiedzali miasto: byli w ruinach zamku zbudowanego przez Witolda, spacerowali pod pomnikiem Mickiewicza. Byli na
mszy w kościele, w którym Jagiełło ślubował ze swoją czwartą żoną Sońką i gdzie
chrzczony był Mickiewicz. W nowogrodzkim muzeum Mickiewicza zaimponowała
im przewodniczka, która jak z rękawa sypała cytatami z poezji wieszcza. Postanowili nie być gorsi i wyrecytowali dla niej
sonet „Pielgrzym”. Na Nowogrodczyźnie
odwiedzili jeszcze miejsce spotkań Mickiewicza z Marylą Wereszczakówną, byli
też na jej grobie.

Co jeszcze zapamiętali z Białorusi? Liczne pomniki Lenina, wszechobecne portrety Łukaszenki, co ciekawe - bardzo dobre
drogi i: - Świetne, suszone wędliny, których
próbkę przywiozłem nawet do domu - opowiada nam Michał Trębocha.
Dalej droga wiodła ich do Wilna, gdzie
zaskoczyło ich to, iż wszędzie - także
w McDonaldzie, dogadać się można po
polsku. Byli m.in. w domu Mickiewicza,
gdzie ten napisał Grażynę, byli w drukarni,
w której wydrukowano pierwszy egzemplarz
poezji wieszcza, widzieli budynek więzienia, w którym przebywał Mickiewicz
i w którym rozgrywa się akcja III części
„Dziadów”. Rzecz jasna nie mogli nie być
w Ostrej Bramie, na Górze Trzech Krzyży,
cmentarzu na Rossie, gdzie odwiedzili groby
Piłsudskiego i Lelewela, w kościele Piotra
i Pawła itd.
Na nocleg udali się natomiast do zaprzyjaźnionych z Łowiczem Solecznik - jednego z największych skupisk Polaków na Litwie. Zakwaterowani byli w tamtejszym
domu dziecka.
(wcz)
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Przedszkolaki
pojechały do teatru
Dzieci ze starszych grup wyjeżdżają na
Przedszkolaki z grup: Biedronek,
Motylków i Świerszczy z Przedszkola takie przedstawienie raz w roku. Jest ono
Integracyjnego Nr 10 „Pod Świerka- inne, niż te, które mogą zobaczyć w szkomi” odwiedziły 22 października Teatr
Lalek Arlekin w Łodzi, gdzie obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Tajemnice Wesołego miasteczka”.

Książeczki wojskowe, karty mobilizacyjne, legitymacje i wiele innych dokumentów żołnierzy 10. Pułku Piechoty można
znaleźć w szkolnej izbie historycznej w ZSP nr 1.

Połączył ich 10. Pułk Piechoty
Powstałe w tym roku Stowarzyszenie Historyczne im. 10. Pułku Piechoty jako siedzibę obrało
szkołę noszącą to samo imię, czyli
ZSP nr 1 w Łowiczu.

C

złonkowie grupy to pasjonaci munduru i historii oręża polskiego, pielęgnujący pamięć o „Dziesiątce”. Swoje zainteresowania 10. Pułkiem Piechoty
argumentują przekonaniem, iż „Dziesiątka podobnie, jak sztuka ludowa, to część
składowa historii naszego miasta” - mówi
Halina Nowicka, nauczycielka z ZSP nr 1.
W pułkowych mundurach członkowie
Stowarzyszenia urzeczywistniają swoje pasje historyczne, uczestnicząc w rekonstrukcji walk nad Bzurą i koordynując inscenizacje historyczne. Ostatnią
tego typu akcją, którą wspominaliśmy już
w NŁ, było wystawienie wart honoro-

wych 1 listopada przy grobach żołnierzy
poległych w bitwie nad Bzurą 1939 roku.
- Działalność Stowarzyszenia widoczna jest
również na terenie ZSP nr 1, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni - dodaje Mariola
Milczarek. Z członkami grupy konsultowano wygląd munduru żołnierza 10. Pułku
Piechoty dla pocztu sztandarowego szkoły. Miłośnicy „Dziesiątki” przekazali do
Szkolnej Izby Tradycji mundur i wyposażenie żołnierza 10. Pułku Piechoty. Wśród
cennych eksponatów znalazły się: karabin,
bagnet, saperka, kabury na naboje i hełm.
W przyszłości członkowie Stowarzyszenia zamierzają zrekonstruować na terenie
ZSP Nr 1 izbę żołnierską 10. Pułku Piechoty oraz wzbogacić zbiory Izby Tradycji o nowe oryginalne pamiątki po „Dziesiątce”. Ambitnym zamierzeniem grupy
jest również odtworzenie kopii sztandaru i pocztu sztandarowego 10. Pułku

Piechoty (oryginał znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wicedyrektor szkoły, twórca i opiekun
Szkolnej Izby Tradycji, Stanisław Grzelak, podkreśla, że powstanie stowarzyszenia i podejmowane przez członków działania wzbogacają formy pracy Szkolnej Izby
Tradycji, a dla uczniów są cennym źródłem
wiedzy o historii patrona szkoły.
To właśnie w Izbie Tradycji corocznie
odbywają się lekcje dla uczniów technikum
i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie
oglądają zgromadzone w Izbie dokumenty
dotyczące historii szkoły i pamiątki związane z patronem szkoły, wśród których znajdują się: oficerska odznaka pułkowa, kopia
pierścienia 10. Pułku Piechoty, książeczki
wojskowe, zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń w 10. Pułku Piechoty.
Te „lekcje historii” prowadzone są często
z udziałem członków Stowarzyszenia. (eb)

N

a wycieczkę pojechali 5 i 6 - latkowie,
dla których wyjazd autokarem do Łodzi był ogromnym wydarzeniem. Jak
się okazało niektórzy jeszcze nie jechali autobusem, bo zawsze jeżdżą samochodami
osobowymi z rodzicami.
Niemniej radości dostarczył im spektakl,
w którym zagrały lalki pacynki, opowiadający o przygodach, które przeżywają dwa
wesołe Misie Pysie w czasie pobytu w wesołym miasteczku. Dzieci żywo reagowały
na niespodzianki, intrygi, gonitwy i czary,
które dokonywały się na scenie.

Dzieci z „Dziesiątki” zasiadły na widowni prawdziwego teatru.
le, w czasie wizyt grup teatralnych. Siedząc
na widowni prawdziwego teatru mają okazję w pełni poczuć jego czar.
(tb)

Nagrody za „Bitwę nad Bzurą”

N

a sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 30
października dyplomy, nagrody i wyrazy wdzięczności za zaangażowanie
w organizację inscenizacji historycznej „Bitwa o Łowicz 1939 roku” otrzymało kilkanaście osób, w tym Paweł Rozdżestwieński, założyciel Fundacji Polonia Militaris,
główny organizator rekonstrukcji bitwy nad
Bzurą, Piotr Marciniak ze Stowarzyszenia
Historyczne 10 Pułku Piechoty, Sławomir
Cisowski, konferansjer obu rekonstrukcji, a także Zygmunt Galant - Komendant
Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu,

Andrzej Porczyk - komendant Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
Jolanta Urbanek - dyrektor Gimnazjum nr
1 w Łowiczu, Maciej Malangiewicz - dyrektor ŁOK, Magdalena Pakulska - dyrektor Miejskiej Biblioteki w Łowiczu, Marek
Dziedziela - dyrektor MOPS, Cezary Kołodziejski - dyrektor ZUK, Paweł Gala, Jacek Florczak – ŁOK, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska - nauczyciel, Piotr Kapusta
i Bartłomiej Gałaj ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty.
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Gmina Kocierzew

Dwóch kierowników
”
w “Boczkach Chełmońskich
Marcin Klimczak w tym tygodniu
zostanie nowym kierownikiem Dziecięcego Zespołu Ludowego Boczki
Chełmońskie. Prowadzący zespół
od 18 lat Stanisław Wróbel nadal
prowadził będzie Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie czyli zespół dla dorosłych.

R

Widoczne na zdjęciu „talerze” to plater czyli podajnik filmowej taśmy do projektora. - Jest to sprzęt z najwyższej półki - mówi łowicki kinooperator Zbigniew
Stelmaszewski.

Dwa lata kina Fenix
K

ino Fenix działające przy Łowickim
Ośrodku Kultury skończyło w tym
roku dwa lata. Obchody urodzin trwały
przez dwa dni, sobotę i niedzielę 8 i 9 listopada. W tym czasie mieszkańcy Łowicza mogli skorzystać z kilku atrakcji filmowych. Wyświetlono dla dzieci „Garfield:
Festyn humoru”, familijny „Wyspa Nim”,
a dla dorosłych „Kobiety”.
Tak jak w ubiegłym roku, również tym
razem rozdawano wiele nagród związanych

zadko posługujemy się pełną nazwą zespołów i być może nie wszyscy wiedzą,
że tak naprawdę Boczki Chełmońskie to nie
są dwie grupy, lecz dwa odrębne zespoły
działające przy Gminnej Bibliotece w Kocierzewie Południowym, która jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
Zespół dziecięcy powstał w 1988 roku
i liczy obecnie około 55 osób, zespół składający się z dorosłych tancerzy ma historię
sięgającą 1974 roku i jest 28-osobowy. Zespoły mają odrębne repertuary i nigdy na
scenie nie pojawiają się razem. Odrębne
mają też próby.
Dotąd odbywały się raz w tygodniu, a każda z nich trwała od 2,5 do 3 godzin. W ostatnich latach, z powodu awarii pieca w budynku Domu Ludowego w Boczkach, w okresie
jesienno-zimowym odbywają się w Zespole Szkół w Kocierzewie Południowym.
Wróbel nie chce komentować decyzji
władz gminy, mówi tylko, że 18 lat pracy
z zespołem to kawał życia. Grzegorz Stefański, wójt gminy Kocierzew Południowy ma
nadzieję, że nowy kierownik zespołu dziecięcego będzie miał nowe, inne spojrzenie
na jego działalność i urozmaici program ar-

nie tylko z tematyką filmową: maskotki,
książki i płyty. Bilety w te dni były numerowane, a nagrody otrzymały wylosowane
przed każdym seansem numery. Szczęśliwcy otrzymali m. in. produkty firmy Urbanek,
bezpłatną wizytę w salonie urody „Oliwia”
czy w zakładzie fryzjerskim Jerzego LeKilkadziesiąt prac zostało nagrodziona. Główną nagrodą była lodówka tudzonych
i wyróżnionych w konkurrystyczna z wmontowanym odtwarzaczem
sie
plastyczno-fotograficznym
„WaCD ufundowana przez sklep „Agata”.
(jr) kacyjne spotkania z przyrodą”. Był
on ogłoszony w czerwcu tego roku
przez Miejską Bibliotekę w Łowiczu.
Spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Łowicza. Łącznie
spowodowana względami organizacyjny- wpłynęło bowiem 186 prac.
mi. 13 listopada o godz. 19.00 w Pracowni udało się zorganizować koncert Tomaomisja konkursowa w składzie: Ansza Żółtko - muzyka, kompozytora, poety
drzej Biernacki, artysta malarz, Jerzy
i publicysty - jednej z najbardziej barwnych
Borecki, znany fotografik i Dorota Piei niekonwencjonalnych postaci współcze- trzkowicz, pracownik biblioteki, miała zasnej piosenki autorskiej. Jest on organizo- tem wiele pracy z wyłonieniem laureatów.
wany wspólnie przez Pracownię Sztuki ŻyWśród najmłodszych uczestników konwej oraz filię łowicką Parafii Ewangelickiej kursu, do 10 lat, za prace plastyczne nagrow Kutnie oraz Warsztaty. Slam odbędzie dzeni zostali: 6-letnia Agata Blus z Przedsię zaraz po koncercie.
(tb) szkola nr 2 za prace „Chrońmy przyrodę”,

M

iejsce nie ulega zmianie pozostaje
nim Klub „Pracownia” mieszczący
się w Łowickim Ośrodku Kultury. Jak powiedział nam prowadzący Łowickie Warsztaty Literackie Jacek Rybus, zmiana jest

tystyczny. - Ma bogate doświadczenie, które
zdobył prowadząc zespół Koderki. Uważam,
że to wystarczająca rekomendacja. Dodaje,
że zmiana kierownika nie zmieni sposobu
funkcjonowania zespołu, nadal będzie on
pod opieką biblioteki, a przynależność do
niego będzie bezpłatna.
Marcin Klimczak na razie nie chce mówić
jaki jest jego pomysł na „Boczki Chemońskie”. Chce najpierw poznać dzieci, popracować z nimi miesiąc lub dłużej, wtedy będzie mógł wypowiadać się na temat zespołu.
Umowę na prowadzenia zespołu podpisał

na razie na pół roku. W piątek, 7 listopada
będzie po raz pierwszy prowadził próbę.
Na pytanie, czy nie obawia się, że sytuacja
dwóch kierowników w zespole będzie trudna przyznaje, że pewne obawy ma, jednak
ma nadzieję, że współpraca dobrze się ułoży.
Nowy kierownik Dziecięcego Zespołu
Boczki Chełmońskie znany jest w Łowiczu
z prowadzenia sklepu zoologicznego „Pasja” oraz prowadzenia zespołu Koderki. Był
kierownikiem tego zespołu od momentu reaktywacji w 1997 roku do 2001 roku, stworzył i prowadzi też zespół „Łowicz”. (mwk)

Rozstrzygnięte “Wakacyjne spotkania z przyrodą”

Slam będzie trzynastego
Czterdziesty, jubileuszowy Slam,
czyli konkurs prezentacji poetyckich, odbędzie się nie jak pierwotnie
zapowiadaliśmy dziś 6 listopada, ale
tydzień później 13 listopada.

„Boczki Chełmońskie” mają w repertuarze m.in. wesele łowickie. W przedstawieniu tym biorą też udział osoby dorosłe, nie należące obecnie do zespołu.

K

4-letnia Bogumiła Czubik z Przedszkola nr
2 za pracę „U babci na wsi”, 8-letnia Ola
Gładka z SP w Popowie za pracę „Piękno
kwiatów”, 9-letni Franciszek Kaliński z SP
3 za pracę „Żniwa”, 4-letnia Kinga Szachogłuchowicz z Przedszkola nr 5 oraz Marianna Zygmunt ze szkoły pijarskiej. Nie było
nagród w tej grupie wiekowej za fotografie. Wyróżniono 22 prace plastyczne i fotograficzne.
W drugiej grupie wiekowej do lat 13
przyznano z kolei nagrody tylko za fotografie. Otrzymali je: 13-letnia Karolina Mądraczyk za pracę „Urok polskiego zboża”,
11-letnia Zuzanna Wiechno ze szkoły pijarskiej za pracę „Taniec książki” oraz 11-letni
Filip Sawicki ze szkoły pijarskiej za pracę
„Ślimak na spacerze”. Przyznano ponadto
5 wyróżnień.

W grupie wiekowej do lat 25 przyznano
nagrody za prace plastyczne: 14-letniej Annie Kani za pracę „Łowickie biesiadowanie”, 16-letniej Sylwii Kucharskiej za pracę
„W odległym pięknie”, 18-letniej Ewelinie
Marzec za „Mazowiecki krajobraz” oraz
17-letniej Małgorzacie Kozieł za „Cień lata”.
Nagrody za fotografie otrzymali: 17-letnia Aleksandra Misiak za pracę „Woda,
kwiaty i Chechelskie słońce”, 15-letnia Agata Janicka za pracę „Okno na świat” oraz
18-letni Maciej Zwierz za pracę „Zobaczyłem ją wśród tłumu...”. Przyznano ponadto
13 wyróżnień. W grupie wiekowej powyżej
lat 25 przyznano jedno wyróżnienie Ewie
Wojdzie za pracę „Rusałka Pawik”.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 17 listopada o godz. 10.30.
(eb)

22

Auta całe, powypadkowe, najlepsze
ceny! Gotówka od ręki!, tel. kom.
0607-161-984.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0721-569-555.
Astra I 1998 - 2001 rok, tel. kom. 0606436-231.
Cinquecento 900, tel. kom. 0695-883-441.
Corsa, zarejestrowana, tel. kom. 0790-250804.
DAEWOO Matiz 1999 - 2002 rok, tel. kom.
0695-502-628.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
FIAT Punto, 5-drzwiowy, tel. kom. 0695509-226.
Golf IV 2000 rok, srebrny, tel. kom. 0502778-128.
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 osobowy 2005 - 2006 rok,
zarejestrowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0692-829-882.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
OPEL Astra II, 5-drzwiowa, zarejestrowana,
tel. kom. 0501-203-950.
Seicento, od I lub II właściciela, tel. kom.
0694-216-417.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
NIEBORÓW, tel. kom. 0605-695882.
Star 200, tel. kom. 0667-257-268.

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD XI 198 rok, pełna
opcja, bez skóry, tel. kom. 0508-328-404.
Astra II 1998 rok, 8000 zł, biały, combi,
sprowadzony, tel. kom. 0663-647-066.
Astra II 2.0 DTI 2001 rok, wyposażona, tel.
kom. 0503-353-253.
AUDI 80 B4 1992 rok, tel. kom. 0696-698085.
AUDI A4 1.6 1995 rok, granatowy metalic, tel.
kom. 0603-673-948.
AUDI A4 TDI 150 KM 1999 rok, full opcja, zarejestrowana, sedan, tel. kom. 0668-445-178.
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 318 E36, stan bdb, tel. kom. 0665520-367.
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 525 TDS 1994 rok, stan bdb, VW
Jetta 1.6 D, 1988 rok, tanio, tel. kom. 0665072-555.
BMW 530 D 2002 rok, full opcja, stan idealny,
tel. kom. 0886-723-348.
BMW E36 316i 1996 rok, tel. kom. 0601464-849.
BMW E36, 1992r., 1.6, salon Polska, 7200 zł,
tel. kom. 0606-403-569.
Cinquecento 1997 rok, tel. kom. 0889-194504.
Cinquecento 900 1996 rok, + gaz, tel. kom.
0609-101-942.
Cinquecento 700 1996 rok, 2200 zł, niebieski,
tel. kom. 0605-938-858.
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Cinquecento 700 K 1996 rok, 2400 zł, oryginalny lakier, stan dobry, tel. kom. 0798-966-414.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2001 rok, 13700
zł, granat, osobowy, zarejestrowany, tel. kom.
0606-395-256.
CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2004 rok,
dostawczy, tel. kom. 0693-705-799.
CITROEN Xantia 1.8i, 2900 zł, bordo metalik,
centralny zamek, alufelgi + komplet kół zimowych, tel. kom. 0697-546-957.
CITROEN Berlingo Multispace gaz 2003
rok, pełna opcja bez skóry, tel. kom. 0501542-515.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
Corolla Verso 2005 rok, tel. kom. 0788293-343.
Corsa 1.0 12V 1999 rok, 110.000 km, 5-drzwiowy, centralny zamek, 4 poduszki, wspomaganie
kierownicy, ESP, tel. kom. 0606-598-339.
Corsa 1.2 16V 1999 rok, 9900 zł, 5-drzwiowy, serwisowana, bezwypadkowa, tel. kom.
0603-588-228.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.
DAEWOO Lanos, tel. kom. 0604-976-082.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1999, centralny,
wspomaganie, el. szyby, alarm, stan bdb, tel.
kom. 0793-577-918.
DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 1999 rok,
elektryka, wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0604-391-711.
DAEWOO Lanos sedan 1.5 + gaz XII 2000
rok, zadbany, tel. kom. 0504-221-035.
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 Nubira 1.6 16V gaz 1998 rok,
elektryka, wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0604-391-711.
DAEWOO Nubira 1,6 1997 rok, tel. kom.
0882-410-531.
DAEWOO Tico benzyna 1997, stan bdb, tel.
kom. 0793-390-074.
DAEWOO Tico benzyna 1998, stan bdb, tel.
kom. 0600-970-598.
DAEWOO Tico 1997 rok, + 2 koła zimowe,
tel. kom. 0501-725-354.
Ducato Maxi 2008 rok, tel. kom. 0788293-343.
Escort combi 1.8 D 1996 rok, ABS, centralny
zamek, klimatyzacja, tel. (046) 837-08-42, tel.
kom. 0889-990-384.
Fabia 1.2 12V 2004 rok, 5-drzwiowy, I właściciel, tel. kom. 0600-944-728.
FIAT 125 p gaz, z silnikiem Poloneza,stan bdb,
tel. kom. 0517-348-683.
FIAT 126 EL 1997 rok, koła zimowe, tel. kom.
0602-826-540.
FIAT 126 ELX 1997 rok, stan bdb, 1100 zł +
koła zimowe, tel. (046) 831-60-77, tel. kom.
0667-506-060.
FIAT 126 p 1989r, tel. kom. 0661-385-130.
FIAT 126p 1996 rok, tel. kom. 0691-138084.
FIAT 126p 1998 rok tel. (046) 861-25-85.
FIAT 126p Elegant 1999r, czerwony, stan bdb.,
tel. kom. 0606-901-931.
FIAT Albea, 1.2, 16 V, 2002 rok,, tel. kom.
0501-620-689.
FIAT Brava 1.4 1996 rok, mały przebieg, tel.
kom. 0600-148-643.
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 Cinquecento 700 1997 rok, niebieski, tel.
kom. 0507-325-984.
FIAT Cinquecento 704 poj. 1996 rok, 67.000
km, tel. kom. 0691-235-091.
FIAT Cinquecento 700 1996/1997 rok, tel.
kom. 0660-680-306.
FIAT Idea ITD 2005 rok, tel. kom. 0888186-400.
FIAT Multipla 2003 rok, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0509-343-043.
FIAT Palio 1.2 XII.1999 rok, srebrny, tel. kom.
0604-391-711.
FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, tel.
kom. 0661-675-470, 0693-036-518.

FIAT Punto I 1996 rok, niebieski metalik, el.
szyby, szyberdach, tel. kom. 0880-631-975.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, czarny, 5-drzwiowy,
2 poduszki, zadbany, stan dobry, tel. kom.
0791-408-165.
FIAT Punto 1.1, niebieski perła metalik,
5-drzwiowy, roczna instalacja gazowa, centralny zamek, autoalarm, stan bdb, bezwypadkowy, 6900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0500-098-817.
FIAT Punto 1.1 1997 rok, 5200 zł, 3-drzwiowy,
bezwypadkowy, tel. kom. 0509-065-709.
FIAT Punto 1.2 1999 rok, airbag, czarny,
3-drzwiowy, el. szyby, szyberdach, wspomaganie, przygotowany do rejestracji, tel. kom.
0605-617-841.
Fiat Punto 2000 rok, stan dobry, tel. kom.
0603-880-812.
FIAT Seicento 900 gaz 2000 rok, złoty metalik,
tel. kom. 0513-160-551.
FIAT Seicento Fun, 2000 r., stan bdb., tel. kom.
0603-872-897.
FIAT Seicento VAN 1.1 1999 rok, 146 tys. km,
biały, centralny zamek, radio CD, tel. kom.
0602-293-484.
FIAT Seicento 1.1 2001 rok, czerwony,
wersja sportowa, wyposażony, tel. kom.
0609-729-321.
FIAT Siena 1.4 1997 rok, benzyna + gaz, hak,
tel. kom. 0508-168-008.
FIAT Stilo 1.9 JTD 2002 rok, 3-drzwiowy,
granat metalik, 7 miesięcy w kraju, 21000 zł,
tel. kom. 0510-042-414.
FIAT Uno gaz 1999 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0886-218-982.
FIAT 126p, tel. (046) 874-73-91, tel. kom.
0607-364-068.
FIAT Uno, 1,0 1994 r., stan dobry, 5-drzwiowy,
1.700 zł, przegląd IX.2009 r., tel. kom. 0502607-846 po 16.00.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, tel. kom.
0512-522-648.
FORD Escort combi 1.6 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0504-275-057.
FORD Escort combi TD, bogate wyposażenie,
tel. (046) 838-45-37, tel. kom. 0501-220-878.
FORD Fiesta 1.3 1994 rok, tel. kom. 0663154-762.
FORD Fiesta 1.1 1993 rok, benzyna + gaz,
3-drzwiowy, tel. kom. 0504-065-348.
FORD Focus combi XII 2000 rok, 1.8 TDI
GHIA, stan bdb, tel. kom. 0660-092-247.
FORD Focus 1.6 2004 rok, 23500 zł, 70.000
km, benzyna, 4 poduszki powietrzne, ABS,
klimatyzacja, stan idealny, tel. kom. 0502751-133.
FORD Ka 1996 rok, tanio, tel. kom.
0783-020-996.
FORD Mondeo 1.8 TD 1999 rok, 146 tys.
km, bordowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-475-473.
FORD Mondeo 1.8 TDI 1998 rok, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0604-391-711.
FORD Probe 1994 rok, 6000 zł, tel. kom.
0508-324-558.
FORD Transit 1990 rok, tel. kom. 0696062-697.
FORD Transit 2.5 diesel 1994 rok, 9-osobowy,
tel. kom. 0602-669-554.
Golf II 1.6 D 1987 rok, 2150 zł, do poprawek,
tel. kom. 0880-855-911.
Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom. 0693-538-189.
Golf IV, 5-drzwiowy, pełna elektryka, oprócz
klimatyzacji, komplet kół zimowych, radio z
DVD, tel. kom. 0607-418-736.
Grand Voyager 2.5 TD 2000 r. przebieg 135
tys. km, grafitowy metalik, sprowadzony, zarejestrowany, bezwypadkowy. Pilnie sprzedam,
tel. kom. 0603-754-597.
HONDA Civic 1994 rok, tel. kom. 0667213-783.

HONDA Civic 1.3 16V 1992 rok, 5500 zł, tel.
kom. 0666-077-176.
HONDA Civic 1997 rok, srebrny, elektryczne
szyby i lusterka, centralny zamek, 5-drzwiowa, salon, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0600-956-147.
HYUNDAI H100 2.5 D 1995 rok, 5900zł,
blaszak, tel. kom. 0882-410-531.
Lanos 2000 r. gaz, tel. kom. 0660742-978.
LUBLIN III 2.5 l, blaszak, 2000 rok, stan bdb,
tel. (046) 837-84-92, tel. kom. 0602-282-415.
LUBLIN I 1996 rok, skrzyniowy, stan techniczny dobry, tel. kom. 0697-635-454.
Master 2.5 DCI 115 KM 2002 rok, I właściciel, lub zamienię na osobowy, tel. kom.
0602-664-479.
MAZDA 323F 2.0 diesel 1999 rok, szary
metalik, tel. kom. 0668-055-258.
MAZDA 323F diesel 2000 rok, 150.000 km,
tel. kom. 0696-425-214.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.
MAZDA 626 1991 rok, 3500 zł, 210000 km,
Diesel, hatchback, tel. kom. 0600-415-610.
MERCEDES 124 300D 1991 rok, tel. kom.
0696-441-703.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
MERCEDES 190 2.0 koniec 1989 roku, benzyna, gaz, alarm, centralny zamek, tel. kom.
0507-149-659.
MERCEDES 124 300 D 1988 rok, stan bdb,
tel. kom. 0604-804-547.
MERCEDES NB100 2.4 D 1990 rok, 5900 zł,
pierwsza rejestracja 1993 r. + części zapasowe,
tel. kom. 0697-546-957.
MERCEDES Smart 600 cm3, 2001r, możliwość prawa jazdy kat B1 od 16 lat, klimatyzacja, 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, klimatyzacja, ABS, komplet opon
zimowych, stan idealny, przebieg 41 tys., cena
15 tys. do uzgodnienia, tel. kom. 0604-381-863
0601-226-819.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
MERCEDES Vito 112 CDI 2.2 2001 rok,
kupiony w Polsce (salon), stan idealny, tel.
kom. 0605-102-424.
MITSUBISHI Carisma 1,8 benzyna 1997 rok,
10500 zł, bogate wyposażenie, po opłatach,
stan bdb, tel. kom. 0513-876-844.
MITSUBISHI Cold 1.3 2005 rok, srebrny, tel.
kom. 0663-363-339.
MITSUBISHI Galant, OPEL Astra 1.4 na
części sprzedam, tel. kom. 0600-614-596.
MITSUBISHI Lancer 1.3 1994 rok, tel. kom.
0792-501-381.
NISSAN Almera 2.2 HD 2001 rok, tel. kom.
0603-313-178.
NISSAN Almera 1.5 2000 rok, srebrny,
klimatyzacja, elektryka, alufelgi, 3-drzwiowy,
sprowadzony, tel. kom. 0506-713-289.
NISSAN Sunny 2.0 D 1994 rok, tel. kom.
0793-477-270.
NISSAN Primera 2.0 + gaz 1992 rok, pełna
elektryka, tel. kom. 0601-244-650.
OPELAstra gaz 1998 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.
OPELAstra gaz 1992 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.
OPEL Astra 1,6 16V 1998 r. I właściciel,
elektryka, wspomaganie, ABS, tel. kom.
0600-938-371.
OPEL Astra 3 combi 1,9 CDTI 2006
rok, 34.900zł, diesel, tel. kom. 0607161-984.

OPELAstra combi 1.6 gaz 1995, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0793-577-918.
OPEL Astra II combi 1.6 16V 2000 rok, tel.
kom. 0692-164-251.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2001 rok, 16500 zł,
czerwony, 3-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0604-191-186.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2002 rok, combi, tel.
kom. 0509-061-507.
OPEL Astra 1,6 1992 rok, grafit, 3000 zł, tel.
kom. 0665-243-228.
OPEL Astra 1.6 16V 1996 rok, 6700 zł, tel.
kom. 0665-744-847.
OPEL Astra 1.6 +gaz 1997 rok, biały, klimatyzacja, tel. kom. 0602-432-368.
OPEL Corsa 1,5 D, tel. kom. 0692-659-373.
OPEL Corsa 1.2 1993 rok, stan dobry, tel. kom.
0661-191-421.
OPEL Corsa 1.2 16V 2002r, 3-drzwiowy, biały,
bogata wersja, tel. kom. 0604-615-892.
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 benzyna 1997 rok, 9000zł,
czerwony, tel. kom. 0792-209-011.
OPEL Corsa 1.4 gaz 1998 rok, stan bdb, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-132-809.
OPEL Kadett 1.6 D 1986 rok, tel. kom. 0607315-140 po 13.00.
OPEL Kadett gaz 1992 rok, tel. kom. 0726114-547.
OPEL Kadett 1.3 1982 rok, stan bdb, sprawny
techn. tel. (046) 861-17-48.
OPEL Kadett 1.3 gaz 1989 rok, 5-drzwiowy,
cena do uzgodnienia, przegląd ważny do
X.2009, tel. kom. 0661-777-040.
OPEL Omega combi 2.0 diesel 1998
rok, 230.000 km, hak, tel. kom. 0603417-180.
OPEL Omega sedan 2.5 V6 1994 rok, czarny,
sekwencyjna instalacja gazowa, stan bdb, tel.
kom. 0693-025-952.
OPEL Omega 2.0 16V 1996 rok, szary, gaz
sekwencja, tel. kom. 0693-155-811.
OPEL Omega 1989 rok, w dobrym stanie,
tel. (046) 838-88-42 po 19.00-tej.
OPEL Vectra 1.6 1993 rok, 189000 km, zadbany, tel. kom. 0606-343-033.
OPEL Vectra A 1.6 1994 rok, 3800 zł, 170.000
km, benzyna + gaz, tel. kom. 0608-352-472.
OPEL Vectra A 1991 rok, uszkodzony, w całości lub na części, tel. kom. 0501-465-001.
OPEL Vectra B 1.6 1996 rok, tel. kom. 0792121-034.
OPEL Vectra B 1.8-85kW 1999 rok
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1996 rok, 207.000
km, zielony metalik, benzyna, tel. kom.
0609-788-397.
OPEL Vectra B 1,6 16V gaz 1996-1997
rok, elektryka, stan dobry, tel. kom. 0697478-094.
OPEL Vectra B 1.8 16V, model 1997 rok, I
rejestracja 1998 rok, stan idealny, tel. kom.
0604-100-375.
OPEL Vectra combi D 1997 rok, pełna opcja,
pilnie, tel. kom. 0792-365-173.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1999/2000 rok,
12500 zł, granat, tel. kom. 0665-407-122.
OPEL Vectra combi 2.0 TDI 1998 rok, klimatyzacja, alufelgi, tel. kom. 0698-645-426.
OPEL Vectra 1.6 1997 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
OPEL Vectra 1.7 TDI 1996 rok, centralny
zamek, klimatyzacja, ABS, 2xAirback, tel.
kom. 0664-873-543.
OPEL Vectra 2.0 16V 2000 rok, srebrny
metalik, klimatyzacja, tempomat, tel. kom.
0602-215-421.
OPEL Vectra 2.0 16V 2000 rok, srebrny
metalik, klimatyzator, tempometr, tel. kom.
0602-215-421.
OPEL Vectra 2.2 DTI 2000 rok, wersja Edition,
tel. kom. 0513-102-209.
OPEL Zafira 1,9 2005 rok, I właściciel,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0606884-162.
OPEL Zafira 1.9 2005 rok, I właściciel, salonowy, bardzo bogate wyposażenie, tel. kom.
0606-884-162.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
Opony zimowe z felgami, komplet, Skoda
Octavia, opony zimowe z felgami Ford Mondeo, stan bdb, tel. kom. 0606-289-088.
Passat combi 1.8 1996 rok, benzyna, gaz, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0667-461-201.
Passat TDI 1999 rok, full opcja, tel. kom.
0505-651-180.

PEUGEOT 106 1,0 benzyna 1998 rok, hatchback, 3 drzwi, Kontakt: Szymon, tel. kom.
0602-768-101.
PEUGEOT 205 gaz 1992 rok, tanio
tel. (024) 277-90-64, tel. kom. 0692-205-192.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 0607-917-130.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 91.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0722-321-169.
PEUGEOT 406 combi 1,9 TD, 147 tys km,
klimatyzacja, czujniki parkowania,elektryczne
szyby, tel. kom. 0604-593-185.
PEUGEOT 407 HDI 2007 rok, combi, tel.
kom. 0888-186-400.
POLONEZ Atu 1.6 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0609-207-780.
POLONEZ Caro 1.6 1994 rok, gaz, hak, tel.
kom. 0661-263-432.
POLONEZ Caro gaz 1995r, kolor capri, stan
bdb., tel. kom. 0606-901-931.
POLONEZ Truck Diesel 1996r, 83 tys. km
tel. (046) 837-37-97.
POLONEZ Truck 1997 rok, 5-osobowy, tel.
kom. 0604-403-654.
Punto I 1100 gaz + benzyna 1998 r., tel. kom.
0509-336-716.
Punto 1998 rok, benzyna + gaz, stan idealny,
tel. kom. 0660-680-306.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-391-711.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6500 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT kangoo 1.2 1998, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.
RENAULT Laguna II combi 1.9 diesel 2001
rok, tel. kom. 0601-303-395.
RENAULT Laguna II 1.9 DCI 2001 rok,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0662197-907.
RENAULT Megane Classic 1.6 gaz 1998/99,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.
RENAULT Megane Classic 1.4 + gaz 1997
rok, salon, bezwypadkowy, tel. kom. 0604912-351.
RENAULT Megane 2002, granatowy, diesel,
kupiony w kraju,bogate wyposażenie, stan bdb,
tanio, tel. kom. 0609-837-150.
RENAULT Scenic 1.9 DCI 2002 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0880-445-598.
Robur, stan bdb., garażowany, tel. kom.
0697-505-752.
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 Vario gaz 1997r, sprowadzony,
zarejestrowany, pełne wyposażenie, okazyjna
cena, tel. kom. 0880-036-486.
SEAT Cordoba 1.4 1996 rok, 6900 zł, I właściciel, tel. kom. 0606-535-457.
SEAT Ibiza 1.6 1995 rok tel. (046) 86360-14.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, 14500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
SEAT Toledo 2.0 16V gaz 1998 rok, pełna
opcja, czarna perła, tel. kom. 0509-495-738.
SEAT Toledo gaz 1995 rok, tel. kom. 0602475-061, 0602-475-067.
Seicento 900 1998 rok, zadbany, tel. kom.
0606-395-256.
Seicento 900 1999 rok, + opony zimowe, tel.
kom. 0785-076-530.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2002/03 rok, wspomaganie, centralny zamek, alarm, 2x airbag,
komplet zimowych opon, tel. kom. 0691600-890.
SKODA Fabia 1.4 2002 rok, 14800 zł, I
właściciel, serwisowana, bezwypadkowa, tel.
kom. 0798-510-737.
SKODA Favorit LX 1995 rok, tel. kom.
0600-108-089.
SKODA Felicia combi instalacja gazowa 1997
rok, tel. kom. 0787-233-812.
SKODA Felicia 1.3 1999 rok, benzyna, tel.
kom. 0607-932-980.
SKODA Octavia 1.6 2000 rok, granatowa,
105KM serwisowana, benzyna, tel. kom.
0695-774-304.
Sprinter 2006 rok, tel. kom. 0888186-400.
Sprinter 312 D 1996 rok, 18900 zł, podwyższony, 1x przedłużony, blacharka do poprawek, tel.
kom. 0880-855-911.
Sprzedam części do Golfa II, różne, tel. kom.
0512-232-707.
Sprzedam skrzynię biegów Siena Palio 1.4 8V,
tel. kom. 0503-370-181.

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.
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STAR 200 1989 rok, wywrot, tel. kom. 0501247-193.
SUZUKI Swift 1.3 GTI 1994 rok, tel. kom.
0791-641-731.
Tico 1998 rok, 102 tys. km, fioletowy
tel. (046) 838-26-26 po 18..
Tico 1997 rok, tanio, tel. kom. 0691-090-215.
TOYOTA Avensis 2.0 diesel D4D 2000r, tel.
kom. 0607-144-264.
TOYOTA Avensis 2000 rok, tel. kom. 0602716-963.
TOYOTAAvensis combi XI 2003 rok, czarny,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0510-144-835.
TOYOTA Carina E 1.6 1996, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.
TOYOTA Corolla combi 1.4 IX 2003 rok,
138.000 km, granat, bezwypadkowa, tel. kom.
0502-375-482.
TOYOTA Yaris 1.0 gaz 2000 rok, 16800 zł,
zielony metalik, 5-drzwiowa, salon, tel. kom.
0668-445-178.
TOYOTA Yaris XI 2005 rok, automat, full
opcja, tel. kom. 0602-673-165.
Transporter 2004 rok, tel. kom. 0788293-343.
Uno 1.4 1997 rok, benzyna, tel. kom. 0887460-137.
Uno 1,4 z półrocznym gazem 1996 rok,
uszkodzony przód, k. Łowicza, tel. kom. 0697014-269 po 16.00.
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.
VOLKSWAGEN T4, 1995 rok, biały blaszak,
tel. (042) 719-30-15, tel. kom. 0667-628-505.
VOLVO S40 1.8 benzyna gaz 1997 rok,
sprzedam lub zamienię na ścigacza, tel. kom.
0506-110-807.
VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.
VOLVO V40 1.9 D XII 1999 rok, srebrny, po
liftingu, tel. kom. 0506-152-437.
VW Caddy 2000 rok, tel. kom. 0602-716963.
VW Fox 1.2 2005 rok, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, tel. kom.
0664-990-778.
VW Golf 1,9 TDI 2003/2004 rok, tel. kom.
0504-350-641.
VW Golf III 1.6 gaz 1995 rok, tel. kom.
0668-475-143.
VW Golf III combi 1.9 diesel 1996 rok, 6500
zł, tel. kom. 0604-359-542.
VW Golf III 1.9 D 1993 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0606-470-406.
VW Golf III 1.8 gaz 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0791-966-446.
VW Golf IV TDI 1998 rok, czerwony, tel. kom.
0504-350-641.
VW Passat combi 1.9 TDI 2003 rok, srebrny
metalik, I właściciel, tel. kom. 0694-159-020.
VW Golf IV 1.9 TDI 1998 rok, 17800 zł,
zielony metalik, 5-drzwiowy, zarejestrowany,
tel. kom. 0606-395-256.
VW Golf IV 1.4 16V 1999 rok, 150.000 km,
błękitny metalik, benzyna + gaz, serwisowany,
po przeglądzie, tel. kom. 0665-727-178.
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 IV 1.4 16V 2001 rok, gaz, ABS,
alarm + autonapęd, elektryczne szyby +
domykanie, centralny zamek + 2 piloty, tel.
kom. 0609-154-924.
VW Golf TDI 1998 rok, 18200 zł, tel. kom.
0665-436-550.
VW Golf 1.4 gaz 1996 rok, biały, centralny
zamek, 2 x airbag, radio mp3, tel. kom. 0696441-178.
VW Golf 1989 rok, stan bdb, tel. kom. 0693370-436.
VW LT 2.8 TD 2002 rok, 44000 zł, 250000
km, biały, koła bliźniaki, kabina sypialniana, tel. kom. 0503-388-771, Łódź.
VW Passat 1991/92 rok, tel. kom. 0607733-906.
VW Passat 1.9 D 1990 rok, tel. kom. 0660-162605 wieczorem.
VW Passat 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom. 0512452-513.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok, 4000
zł, tel. kom. 0508-324-558.
VW Passat combi 2.0 benzyna+gaz 1992r,
pełna elektryka, stan bdb, tel. kom. 0512874-011.
VW Passat combi 1996 rok, po wypadku,
tel. (046) 838-77-99.
VW Passat TDI 2000r, tel. kom. 0513-019003.
VW Passat 1.8 1999 rok, 15000 zł, tel. kom.
0793-464-090.
VW Polo SDI 1.9 D combi 1998 rok
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
VW Sharan 1.9 TDI 1997 rok, 19800 zł, bordo
metalik, sprzedam lub zamienię na tańszy, 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.
VW Transporter 1,9 TD 1998 rok, blaszak, tel.
kom. 0518-863-134.

Żuk skrzyniowiec 1980 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-13-01.
ŻUK, stan dobry, tel. kom. 0663-319-284.

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.
Opony zimowe 13 sprzedam, tel. kom. 0505949-957.
Skrzynia biegów do CC 700, 450 zł, tel. kom.
0605-938-858.
Felgi stalowe, koła zimowe sprzedam, tel. kom.
0601-419-747.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Kredyt na auto, tel. kom. 0500-167670.
Sprzedam alufelgi do Opla Astry, nowe, tel.
kom. 0798-228-588.
Sprzedam felgi aluminiowe 15 + opony letnie
i zimowe, tel. kom. 0515-857-498.
Sprzedam koła letnie i zimowe, tel. kom.
0513-876-844.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0604-844-505.
Sprzedam przyczepkę samochodową typu
Sam, nierejestrowaną, 1,50x2,50 m, nową, tel.
kom. 0607-624-733.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
Sprzedam alufelgi 16 z oponami do Audi A4,
tel. kom. 0517-824-586.
Sprzedam części do Forda Mondeo, tel. kom.
0666-287-853.
Sprzedam koła zimowe Fulda 175/80/14
do Opla Omega, stan bdb, 400 zł, tel. kom.
0669-299-333.
Koła zimowe do Poloneza, tel. kom. 0721586-347.
Sprzedam silnik diesel do Passata, tel. kom.
0604-421-629.
Sprzedam przyczepkę samochodową, solidnie
zrobioną, tel. kom. 0664-497-762.
Sprzedam silnik do ŻUKA, stan bdb, tel. kom.
0609-794-914.
Sprzedam koła zimowe VW 4x100 195x65/14,
tel. kom. 0606-447-661.
Sprzedam sprężarkę 2-cylindrową, mało
używaną, tel. kom. 0698-645-426.
Sprzedam felgi z oponami zimowymi do Fiata,
tel. kom. 0502-095-748.
Sprzedam felgi 13 z oponami, tel. kom.
0601-635-380.
Sprzedam komplet opon zimowych wraz
z felgami do Opla lub VW, tel. kom. 0601977-893.

Junak, może być do remontu, bez papierów,
części, tel. kom. 0696-504-558.
Kupię stare motory, niekompletne, do remontu,
w częściach, tel. kom. 0608-704-396.

Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż - serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna,
tel. (042) 710-76-11, tel. kom. 0513185-357.
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.
Sprzedam motorower Simson S51, stan bdb,
1900 zł, tel. kom. 0511-735-322.
Sprzedam silnik do SHL 98 1936, tel. kom.
0660-116-374.
MZ TS 150 1984 r., tel. kom. 0660-116-374.
Sprzedam WSK 125, tel. kom. 0886-721-406
po 18.00.
Honda CBR 600F4, 1999 r., przebieg 30 tys.,
tel. kom. 0692-345-655.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.
Motocykl Junak M10, 1963 rok, czarny, stan
bdb, 5500 zł, tel. kom. 0507-264-778.

Kupię lub wynajmę garaż na os. Tkaczew, tel.
kom. 0500-519-872.
Garaż - lokalizacja, tel. kom. 0692-101-989.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom. 0603192-372.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice, tel. kom.
0609-220-051.

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0501-508-747.
Do wynajęcia garaż przy Tuszewskiej, Łowicz,
tel. kom. 0693-543-658.

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.
Dom lub gospodarstwo rolne w okolicach Skierniewic, tel. kom. 0602779-602.
Dom z działką, siedlisko, ziemię rolną na zachód od Warszawy, tel. kom. 0510-561-125.
Mieszkanie, może być do remontu w
centrum Skierniewic, tel. kom. 0602779-602.
Działkę do 3 ha, okolice Żyrardowa, Mszczonowa, tel. kom. 0667-798-992.
Ziemię lub gospodarstwo rolne, tel.
kom. 0606-142-434, 046/ 855-16-53
po 17.00.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
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.
Działka 1032 mkw. wraz z budynkami 542
mkw., centrum Łowicza, tel. kom. 0605105-404.
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.
Mieszkanie 104 mkw, Swoboda 17/19 osiedle
pod Kurantem, Głowno, tel. kom. 0501-476-095.
Działki usługowe,mieszkaniowe przy
ul. Warszawskiej, Bolimowskiej, 4200
mkw., tel. (046) 837-47-42, tel. kom.
0602-603-393.
M-3, 47,8 mkw., do wprowadzenia, Noakowskiego, tel. kom. 0695-761-341.
Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Nowe mieszkania na sprzedaż, Bratoszewice, tel. kom. 0602-241-247,
0503-388-771.
Działka budowlano- rolna nad Bzurą w miejscowości Patoki, tel. kom. 0665-072-555.
M-4, os. Bratkowice, I piętro, 220000 zł lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0606-319-335.
Mieszkanie 49 mkw., I pietro, Łowicz Przedmieście, 145.000 zł, tel. kom. 0601-862-917.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Okazja: nowe mieszkanie dwupoziomowe 130 mkw., 350.000 zł, Bratoszewice,
tel. kom. 0602-241-247 0503-388-771.
Działka o powierzchni 0.2452 ha w miejscowości Błędów, tel. kom. 0662-204-810.
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 działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
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.
Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom. 0500-206-560.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw. w Zgierzu, tel.
kom. 0724-098-717.
Mieszkanie 64,5 mkw., os. Tkaczew, tel. kom.
0602-399-860 po 20.00.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw os. M. Konopnickiej IV piętro, tel. kom. 0600-226-961.
Sprzedam działkę 3000mkw 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. 0602-813-720.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-342-315.
M-4 48,15 mkw., Głowno, Kopernika sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0698-676-801.
Działka budowlana, Mysłaków osiedle, 120 zł/
mkw, tel. kom. 0501-489-891.
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.
Działka budowlana 900 mkw, blisko centrum,
tel. kom. 0668-419-278.
Sprzedam wąską działkę 9 m szerokości, 2600
mkw. przy trasie, okolica Łyszkowic, 20.000 zł
do negocjacji, tel. kom. 0607-244-363.
Sprzedam domek na os. Górki, tel. kom.
0661-937-419.
Sprzedam 4 h ziemi III-klasy, tel. kom. 0695409-992.
Działka budowlana 1300 mkw., os. Mysłaków,
tel. (046) 837-35-60, tel. kom. 0888-312-382.
Mieszkanie 61 mkw., I pietro, os. Konopnickiej, częściowo umeblowane, tel. kom. 0693025-916, 0661-880-276.
Sprzedam działkę 81 arów w Bednarach blisko
stacji, tel. kom. 0502-016-746.
Sprzedam działkę budowlaną 0,50 ha w Gzince, tel. kom. 0693-824-741.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Sprzedam mieszkanie 38,5 m2, os. Broniewskiego II piętro, tel. kom. 0661-848-497.
Sprzedam działkę 2500 m os. Górki, tel. kom.
0501-065-313.
Sprzedam działkę rolną o pow. 1,3 ha w dzielnicy Korabka w okolicy ul. Chełmońskiego
w Łowiczu z drogą dojazdową, tel. kom.
0600-950-755.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną o pow.
5000m dom+budynki gospodarcze ul. Chełmońskiego Łowicz, tel. kom. 0600-950-755.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego,
tel. kom. 0507-072-005.
Mieszkanie 50 mkw., Głowno, tel. kom.
0695-312-120.
Sprzedam M-4, 48 mkw., os. Starzyńskiego,
tanio, działkę w Mysłakowie, tel. kom. 0668502-827.
Sprzedam ziemię 1,6 ha dobrej klasy w miejscowości Ostrowiec. Możliwość podziału na
dwie części. 10 km od Łowicza (media w
działce), tel. kom. 0505-406-307.
Działka budowlana 3600 mkw., Bedno, blisko
A2, sklepu, szkoły, tel. kom. 0691-032-357.
Sprzedam dom, światło, woda, Teresew gm.
Kiernozia, cena do uzgodnienia, tel. (068) 38845-47, tel. kom. 0604-889-526.
Mieszkanie 52 mkw., II pietro, os. Kostka, niski
czynsz, tel. kom. 0661-145-833.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.
Działka rolno-budowlana, 3000 mkw. koło
Łyszkowic, tel. kom. 0509-637-881.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 7000
mkw. pod Łowiczem, tel. kom. 0609-688-498
po 16.00.
Działki budowlane 4500 mkw., 5000 mkw.
w Nieborowie (25 zł/1 mkw.), tel. kom.
0606-214-678.
Działka zabudowana (dom + budynek gospodarczy), Karsznice Duże, tel. kom. 0664017-395.
Okazja dom w cenie mieszkania. Sprzedam dom z działką 700 mkw. - budynek
mieszkalno-produkcyjny (z 1995 roku) 128
mkw. - powierzchnie produkcyjne 90 mkw.,
wszystkie media, dogodny dojazd, tel. kom.
0609-052-002.
Os. Noakowskiego, 39 mkw., IV piętro, tel.
kom. 0664-929-456.
Sprzedam dom, Domaniewice, Leśna 23, tel.
kom. 0515-122-835.
M-2, 34,70 mkw., IV piętro, Łowicz,
tel. (046) 837-08-96 po 20-tej.
Mieszkanie 32 mkw., bloki, bardzo
dobrze utrzymane, niski czynsz, tel.
kom. 0668-768-951.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-075.
Kamienica w centrum Łowicza, tel. kom.
0880-948-664.
M-3, 48 mkw. po remoncie kapitalnym, parter,
Bratkowice bl. 6, tel. (046) 830-08-78, tel. kom.
0608-429-547.
Mieszkanie 50 mkw., po remoncie, Łowiczu,
os. Bratkowice 3B, tel. (046) 837-72-76.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk Ruchu, tel.
kom. 0602-446-512.
Działka budowlana 1000 mkw. (25 x 40 m.),
Zielkowice, tel. kom. 0603-755-728.
Sprzedam działkę 2,5ha, gmina Nieborów,
tel. (046) 838-61-10 po 17ej, Sypień.
M-4 48 mkw Głowno, Kopernika, tel. kom.
0728-388-244.
Działka budowlano-sadownicza, Głowno,
pow. 7,3 tys. mkw, tel. kom. 0691-745-585.

Dom 184 mkw z działką 750 mkw w
Głownie, tel. kom. 0602-360-597.
Wygodny dom wolnostojący z budynkami
gospodarczymi (magazynowymi) blisko Łowicza. Atrakcyjna cena, tel. kom. 0667-111-111.
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną
w Klewkowie o pow. 2700m/kw, tel. kom.
0691-807-608.
Sprzedam działkę rolno - budowlaną w Mysłakowie, tel. kom. 0665-759-204.
Dom pod Łowiczem (12 km), tel. kom.
0782-860-011.
Działka budowlana ok. 1 ha, okolice Łowicza.
Atrakcyjna cena, tel. kom. 0693-136-318.
Gospodarstwo 10,70 ha, gm. Iłów, tel. kom.
0725-501-303, 0725-363-764.
Nowa super cena, nowe mieszkania, Bratoszewice, tel. kom.
0602-241-247, 0503-388-771.
Ładna działka o powierzchni 5600 mkw. lub
dwie mniejsze, 7 km od Łowicza, tel. kom.
0502-789-030 po 15.00-tej.
Promocja! super cena, nowe
mieszkania, Bratoszewice, tel.
kom. 0602-241-247, 0503-388-771.
Mieszkanie 34,5 mkw, os. Kopernika, trzecie
piętro, tel. kom. 0501-297-832.
Sprzedam M-3, Łódź Bałuty, tel. kom.
0601-961-781.
Działka z budynkami, wieś Marywil (gm.
Bielawy), tel. kom. 0502-240-358.
Sprzedam M-3, os. Bratkowice, II piętro,
środkowe, tel. kom. 0508-132-318.
Mieszkanie 50 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego,
tel. kom. 0608-675-250.
Dom w Kiernozi 70 mkw. powierzchni
mieszkalnej + działka 400 mkw., tel. kom.
0787-177-564.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 72 mkw
na osiedlu Dąbrowskiego (parter), tel. kom.
0608-676-683 po 16-ej.
Ziemia rolna 3 ha, tel. kom. 0600-996-795.
Sprzedam 4ha ziemi, Zosinów, tel. kom.
0603-346-112.
Restauracja, motel, stacja CPN w
budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw.
lub 2000 mkw., okolice Łowicza, tel. kom.
0886-440-852.
Sprzedam działkę 1,33 ha Gągolin zachodni,
tel. (046) 838-44-48, tel. kom. 0508-170-099.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 1 ha we
wsi Sromów, tel. (046) 838-44-70.
Stępów 2 ha ziemi ornej dwie łąki (ok. 1
ha), sprzedam, tel. kom. 0501-052-131.
Działka budowlana pow. 6000 mkw. lub
dwie po 3000 mkw., Łowicz, ul. Małszycka,
tel. (046) 837-90-57, tel. kom. 0880-652-769
0728-319-244 po 17.00.
Atrakcyjna działka budowlana, media w Skierniewicach, tel. kom. 0609-846-309.
Mieszkanie 60 mkw., osiedle Widok, tel. kom.
0600-326-067.
Gospodarstwo 2.09 ha lub dom z budynkami na
działce 0.96 ha Drzewce gm. Lipce, tel. kom.
0781-278-853.
Działka budowlana 4600 mkw., Rawiczów, tel.
kom. 0500-125-935.
Mieszkanie w blokach 3 pokojowe, 68 mkw.,
z działką rekreacyjną 5.5 ara ogrodzona Nowy
Dwór Parcela, tel. kom. 0519-192-847.
39 mkw., 2 pokoje, parter, po remoncie + meble, ul. Cicha, tel. kom. 0500-242-532.
M-4 45 mkw., Łódź, ul. Lniana, tel. kom.
0695-580-863.
Dom, działka budowlana 8.000 mkw.,
w m. Nowy Dwór 48 zabudowana (350
mkw.) parterowym budynkiem (do
remontu). Działka jest uzbrojona, przylega do drogi oraz rz. Rawka. Kontakt
tel. 0601-991-291, 0605-820-078.
Działka rolna 1.20 ha, Nowy Dwór wieś, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0721-586-370.
Działki 0.50 ha i 1.67 ha, okolice Skierniewic,
tel. kom. 0664-467-305.
Działka budowlana -rolno 3900 mkw., k/Skierniewic, media, sprzedam lub zamienię na M-3
w Skierniewicach, tel. kom. 0603-936-870.
Działka inwestycyjna budowlana 2.19 ha, 30
zł/mkw., tel. kom. 0697-613-734.
Dom 120 mkw., + warsztat na każdą
działalność+8 garaży na tiry, tel. kom.
0504-555-950.
Działki rolno-budowlane przy lesie, około 20
km od Skierniewic, tel. kom. 0697-089-321.
Działki budowlane, Sierakowice Lewe, tel.
kom. 0604-262-759.
Działka 4300 mkw., Dębowa Góra, 40 zł/mkw.,
tel. kom. 0602-722-939, 0887-063-152.
2.16 ha budowlano-rolna, 7.5 zł/1 mkw.,
Raducz; budowlane 30 zł/1 mkw., Żelazna,
tel. kom. 0603-099-410.

Restauracja „W pół drogi” z placem 6000
mkw., zawady, gm. Kowiesy, trasa katowicka,
tel. kom. 0603-099-410.
Sprzedam dom piętrowy wraz z budynkiem
gospodarczym- Koluszki, tel. 044-714-10-66.
58 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0607383-456.
Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom. 0501020-993.
Działka 0,54 ha z domem, kolonia Stolniki, tel.
kom. 0792-247-972.
Działka w miejscowości Ossa k/Białej Rawskiej, tel. kom. 0508-940-880.
Dom, stan surowy otwarty - lata 90, na działce
540 m w użytkowaniu wieczystym, Skierniewice, Zadębie, Lipowa 48, cena 140000 zł do
negocjacji, tel. kom. 0501-713-690.
Działka rekreacyjno - budowlana 5000 mkw.,
10 km od Rawy Mazowieckiej, położona
między lasami, tel. kom. 0605-937-529.
Działka budowlana 4000 mkw., Smardzewice
(Zalew Sulejowski), z dostępem do rzeki Pilicy,
piękna, spokojna i bezpieczna okolica, tel. kom.
0606-790-244.
Działka przemysłowa w Białej Rawskiej
o powierzchni 89 arów, tel. kom. 0506-188596, 0502-674-189.
Gospodarstwo sadownicze 7.35 ha i działka
4 ha, sad, gmina Biała Rawska, tel. kom.
0784-443-033.
M-4 w Żyrardowie, II piętro, środkowe, tel.
kom. 0660-373-970.
Ziemię rolną na Mazurach 8,5 ha, tel. kom.
0600-946-244.
Działkę budowlaną 1050 mkw., Miedniewice,
tel. kom. 0607-046-301.
20 działek po 3000 mkw., w studium pod
budownictwo mieszkaniowe, Korytów, tel.
kom. 0600-392-664.
Dom, sklep, tel. kom. 0518-765-097.
Działkę budowlana 1181 mkw., koło Zalewu
żyrardowskiego, tel. kom. 0513-026-139.

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.
Pomieszczenie biurowe w centrum do
wynajęcia, tel. kom. 0602-192-463.
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.
Wynajmę 30 miejsc noclegowych
również dla studentów zaocznych,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.
Dom jednorodzinny - noclegi, kwatery
pracownicze - bdb. warunki, tel. kom. 0601692-822.
Do wynajęcia lokal handlowy 60 mkw., os.
Kopernika, Głowno, tel. kom. 0602-714-833.
M-2 w starym budownictwie, tel. kom. 0603101-143.
Do wynajęcia dom dla firmy na kwatery,
Głowno, tel. kom. 0728-348-420.
Dom do wynajęcia dla firmy na kwatery,
Głowno, tel. kom. 0603-641-489.
Do wynajęcia kawalerka, tel. kom. 0604597-129.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Kawalerka do wynajęcia 25 m2 os. Bratkowice,
tel. kom. 0502-725-524.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Przyjmę na stancję osobę uczącą się, tel. kom.
0660-523-726.
Wynajmę pawilon handlowo-usługowy na targowicy w Łowiczu (biały od strony warzyw),
tel. (046) 837-88-12.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
w centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
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.
Udostępnię powierzchnię magazynową - 400
mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0602-216854.
Do wynajęcia magazyny (rampa) 800 mkw.,
400 mkw. oraz powierzchnie biurowe, Łowicz,
tel. (046) 837-38-92, tel. kom. 0609-052-002.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0503-167-124.
Wynajmę lokal 15 mkw. w Łowiczu, nadający
się na biuro i zakład, tel. kom. 0662-320-000.
Wynajmę firmie mieszkanie 3-pokojowe, os. Starzyńskiego, I piętro, tel. kom.
0518-584-550.
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Wynajmę magazyny pod działalność gospodarczą o powierzchni 400 mkw., tel. kom.
0600-950-755.
Do wynajęcia lokal na gabinet lub
biuro, ul. Krakowska, Łowicz., tel. kom.
0660-394-450.
Do wynajęcia bar w Bielawach 230 mkw., lokale sklepowe w Borowie i Bielawach, pomieszczenia biurowe w Bielawach, tel. (046) 838-2611, tel. kom. 0600-317-435.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Łowiczu, tel. kom. 0725-153-151.
Noclegi, pokoje dla studentów zaocznych, Łowicz, tel. kom. 0508-718-509,
0508-358-988.
Do wynajęcia pawilon handlowy 40 mkw., os.
Bratkowice, tel. kom. 0604-739-461.
Wynajmę budynki pod działalność, Łódzka 6 i
8, Łowicz, tel. kom. 0508-324-558.
Do wynajęcia w Łowiczu pomieszczenia: biurowo-produkcyjne 280 mkw.,
produkcyjno-magazynowe 2000 mkw.,
handlowo-biurowe 150 mkw., tel. kom.
0510-051-471.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
Wolne pokoje, noclegi. Dobra k. Strykowa, tel.
kom. 0506-627-681.
Do wynajęcia w Łowiczu pomieszczenia
na działalność gospodarczą, biuro, itp. o
powierzchni 35 - 65 mkw. (z możliwością
zwiększenia powierzchni), tel. (046) 837-8328, tel. kom. 0604-192-784.
Wynajmę bar, tel. kom. 0886-723-348.
Kwatery pracownicze, Skierniewice, Żyrardów, tel. kom. 0507-333-144.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0514-144-431.
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, kuchnia,
łazienka, Skierniewice, ul. Prusa, 600 zł +
opłaty, tel. kom. 0602-175-417.
Do wynajęcia dom 140 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0600-511-812.
Noclegi- Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Wydzierżawię działkę inwestycyjno- budowlaną, 6300 mkw., tel. kom. 0662-408-110.
Wynajmę mieszkanie M-3, Skierniewice- centrum, tel. kom. 0502-878-497.
Poszukuję garażu do wynajęcia w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0505-201-955.
Kwatery pracownicze, Mszczonów - okolice,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Pokój, tel. kom. 0604-087-750.
Pokoje do wynajęcia 1-4 osobowe, tel. kom.
0694-996-457.

Zamienię M-3, 39 mkw., parter na mniejsze
z dopłatą (tylko nie na IV piętrze, może być
bardzo małe), tel. kom. 0696-344-270.
Zamienię mieszkanie 61 mkw na dwa mniejsze, tel. kom. 0660-492-879.

KUPIĘ BETONIARKĘ, TEL. KOM.
0698-221-774.
Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Sezonowane bale brzozowe, tel. 0600-376-825.
Stare monety- kupię, tel. kom. 0691878-268.
„Kręcone” schody, tel. kom. 0609-865-960.
Kupię betoniarkę, tel. kom. 0888-742-148.
Kupię stare zegary, tel. kom. 0608-704-396.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Betoniarkę 150 lub 250 l, tel. (046) 874-75-93.
Rury ½, ¾ i 1 cal w cenie złomu użytkowego,
tel. kom. 0604-375-486.
Skup makulatury 0.10 zł/1kg, pn.pt.9.00-16.00, Bumi, Skierniewice, ul.
Graniczna 52, tel. (0-46)835-90-83.

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 krokwie, łaty itp. topolowe, 550 zł/
m3, tel. kom. 0506-202-161.
Komplet wypoczynkowy skórzany, tel. kom.
0501-508-747.
Kuchnię węglową z cegiełką, tel. (042) 71941-49.
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.

13.11.2008 r.
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.
Lodówkę Elektrolux na gwarancji, tel. kom.
0667-566-961.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.
Agregat prądotwórczy 9,5 kW, tel. kom.
0667-468-883.
Tokarka i frezarka do metalu, prasa hydrauliczna, tel. kom. 0693-036-673 wieczorem.
Agregat prądotwórczy Honda (nowy) 3,5 KW;
młot pneumatyczny Makita 1300 W (nowy),
tel. kom. 0503-370-181.
Koparka UN 053, wózek widłowy Bułgar
udźwig 3,5t, Robur 1990r., tel. (046) 838-2611, tel. kom. 0600-317-435.
Maszyna Synger-owska na nóżkach,
tel. (046) 837-66-54.
Wypoczynek, stan idealny, tel. kom.
0609-224-612.
Pustaki szare i stemple budowlane, tel. kom.
0503-482-141.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0664-933-551.
Drewno kominkowe, kamień, kora,
kostka granitowa, tel. kom. 0516324-160.
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 akordeon Hohner 120 bas, tel. kom.
0692-659-373.
Sprzedam wózek paleciak, tel. kom. 0698367-366.
Betoniarka 130L, tel. kom. 0693-203-169.
Sprzedam suknię ślubną cena do negocjacji,
tel. kom. 0695-739-536.
Akordeon Weltmeister 120 basów Cantus V i
Cantus V Deluxe, tel. kom. 0694-197-842.
Sprzedaż brykietu z trocin, tel. kom. 0601052-050.
Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny +
leżaczek gratis, tel. kom. 0663-510-563.
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.
Sprzedam suknię ślubną z kolekcji Annais m.
Marys, roz. 36-38, tel. kom. 0721-341-635.
Sprzedaż Eko groszku - minimalny
odbiór 5 ton, tel. kom. 0506-855-068
0609-389-514.
Nowa motopompa Hondy, dmuchawa wyciągowa 0,6 kW, tel. kom. 0607-328-032.
Odstąpię Internet Bluconecct 39, abonament
48,80 zł/m-c, pakiet 500MB, umowa do
15.11.2009. Modem Huaweie 220, cesja 1 zł,
tel. kom. 0608-855-800.
Nowe drzwi garażowe, podnoszone 2,40x2,10,
tel. kom. 0606-401-265.
Stemple budowlane, tel. kom. 0697-733-360.
Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Telewizor SONY 28”, 300 zł, tel. kom. 0602276-728.
Żaglówkę z przyczepką, tel. kom. 0605090-155.
Bardzo tanio meble młodzieżowe 4-częściowe,
tel. kom. 0693-079-900.
Krajzega, tel. kom. 0608-641-020.
Tartak: usługi cięcia, sprzedaż tarcicy
sosnowej, itp. Łyszkowice, Brzezińska
9, tel. kom. 0692-522-636.
Sprzedam palmę wysokość 2,20 m, tel. kom.
0791-542-072.
Wypoczynek 3 + 2 + 1, tanio, tel. kom. 0512278-710.
Drewno kominkowe i opałowe, tel. kom.
0792-027-388.
Keyboard Yamaha PSR280, stan idealny, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0602-579-575.
Stemple budowlane, tel. kom. 0696-439-776.
Sadzonki topoli sprzedam, tel. kom. 0609999-428.
Kino domowe LG HT552PH, nowe, gwarancja, tel. kom. 0788-385-117.
Sprzedam całkowite wyposażenie piekarni, tel.
kom. 0694-604-866.
Odkurzacz Wodnik. Tanio, tel. (046) 83753-15.
Używane: regał, biurko, ława, 400 zł, tel.
kom. 0603-072-737.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
Kora sosnowa dekoracyjna, kamień ozdobny
piaskowiec, tel. kom. 0508-261-276.
Skrzynki jedynki używane, tel. kom. 0509336-716.
Klatki do hodowli szynszyli, tel. kom. 0783697-962.
Drewno kominkowe, tel. kom. 0606303-475.
Piec żeliwny 27,5 KW, 2006 r., tel. kom.
0606-582-264.

Meble kuchenne, kolor czerwony, wraz z
wyposażeniem, tel. (046) 837-34-49, tel. kom.
0604-226-412.
Sprzedam oprawy oświetleniowe jarzeniowe
2x40W, tel. kom. 0662-207-829.
Sprzedam wypoczynek 3+2+1 brązowy,
stan bdb., tel. (046) 837-82-58, tel. kom.
0601-270-838.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0889561-534.
Elektrowciąg 1,6t i wentylator duży, tel. kom.
0889-561-534.
Sprzedam segment pokojowy, tel. (046) 83731-60.
Regał, tapczanik jednoosobowy, telewizor,
wersalka, pralka, lodówka, tel. kom. 0887488-592.
Kominek wolno stojący w obudowie
kaflowej sprzedam, tel. kom. 0698349-492.
Sprzedam nową pompę do Hydroforu z silnikiem 380W. Cena 320 zł, Katarzynów 84.
Betoniarki, części zamienne, rusztowania
warszawskie, tel. kom. 0510-124-700.
Nowe drzwi Porta 90, prawe, tel. kom. 0502768-100.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na
palecie, tel. kom. 0697-677-530.
Kamienie polne, tel. kom. 0512-522-648.
Komplet szafek kuchennych, stan bdb,
kolor dąb, tel. kom. 0698-349-492.
Sprzedam lodówkę Wirhpool i zlewozmywak
dwukomorowy z kwasówki z baterią, tel. kom.
0509-942-750.
Poszukuję i proszę o kontakt telefoniczny
046/837-56-19 (wieczorem) lub 0693-363087 świadków wypadku z dnia 31.10.2008
o godz. 18.25 na skrzyżowaniu ul. Stanisławskiego i Wojska Polskiego, Łowicz. Za
pomoc dziękuję.
Kamień polny, tel. (042) 719-24-02, tel. kom.
0693-350-873.
Wózek Bebecare (fotelik, gondola, spacerówka, stelaż aluminiowy + dodatki), tel. kom.
0695-662-942 po 16.00-tej.
Witryna chłodnicza z nadmuchem, tel. kom.
0508-324-558.
Grzejniki żeliwne, używane, tel. (046) 83753-86.
Kuchnia gazowa, fotel 2-osobowy, rozkładany,
tel. kom. 0728-492-912.
Oddam drobny kamień polny w zamian za
uprzątnięcie terenu, tel. kom. 0693-848-103.
Kanapa narożna, stan bdb, cena do negocjacji,
tel. (046) 837-59-27.
Sprzedam szafę 3-drzwiową, tel. (042) 71092-96.
Sprzedam krokwy 6x16 długość 7 m, tanio, tel.
kom. 0601-804-729.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0501-541-928.
Sprzedam koła zimowe do Poloneza, tel. kom.
0505-949-957.
Piła spalinowa 4,9 KM, stan bdb, tel. kom.
0516-324-160.
Różne grzejniki aluminiowe używane, tel.
kom. 0609-842-747.
Tregry 14 nieużywane, tel. (024) 277-23-04
wieczorem.
Laptop Asus F5RL-AP387E nowy, tel. kom.
0504-605-675.
Sprzedam wóz konny, stan bdb, tel. (024) 28537-71.
Sprzedam zbiornik plastikowy 1000 l,
tel. kom. 0604-411-266.
Sprzedam bramę 4 m, furtkę 1 m, Krępa
141A.
Dwa fotele + kanapa fotelowa 250 zł, toaletka
z lustrem + pufa 250 zł, tel. kom. 0602276-728.
Sprzedam łóżeczko + materac i foteliki dziecięce, tel. kom. 0607-774-344.
Sprzedam segment 350 zł, tel. kom. 0660492-879.
Komputer Amd Athlon 1700XP z monitorem
17”, cena 450 zł, tel. kom. 0787-757-434.
Telewizor „Sony” 21’’ i radio samochodowe
„Sony” CDIMP3, tel. kom. 0668-596-699.
Styropian pod wylewki, grubość 50 mm, tel.
kom. 0506-799-445.
Piec węglowy lub węglowo-miałowy, nowy,
tel. kom. 0606-416-681.
Wypoczynek ekoskóra 3+1+1 ecrie prawie
nowy, tel. kom. 0504-179-886.
Monitor LCD, cena 150 zł, tel. kom.
0509-620-300.
Mixokret 2002 rok silnik, kapitalny remont, tel.
kom. 0515-924-658.
Brama 3.50 +furtka kompletna nowa oraz gniotownik do zboża, tel. kom. 0691-318-175.
Ziemia czarna, kruszyw, tel. kom. 0723975-482.
Kurtka z czarnych norek rozm.48, tel. (046)833-73-72.
Wersalka używana, 4 fotele, 2 pufy i biurko
czarne, tanio, tel. kom. 0601-532-289.
Drukarka laserowa, tel. kom. 0509620-300.
Kratówka - K3, tel. (0-46)833-54-21.
Drewno opałowe i sztachety, tel. kom. 0507927-200.
Sztachety olchowe, tel. kom. 0510-739-886.
Pralka, lodówka, Skierniewice, tel. kom.
0664-123-893.

Tanio akwarium, tel. kom. 0509-620-300.
Naczepa firanka - sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0509-920-555.
Brykiet z trocin, tel. kom. 0509-920-555.
Ekogroszek, miał węglowy, tel. kom. 0509920-555.
Piach, żwir, ziemia, gruz, tel. kom. 0602520-195.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie zasyp miałem, co 7 dni, tel. kom. 0665-678-529.
Siatki ogrodzeniowe - producent, tel.
kom. 0607-512-131.
Pustak suporex biały, tel. kom. 0607-320-488,
0885-194-518.
Betoniarka 500l + formy - sprzedam, tel. kom.
0511-605-066.
Sadzonka świerka, tel. kom. 0697-672-116.
Płyta warstwowa nowa, dachowa o grubości
15 cm, długość płyt 8 metrów, tel. kom. 0506188-596, 0502-674-189.
Sprzedam choinkę, tel. kom. 0508-332-650.
Zegar Gustaw Beker, inne meble antyki, tel.
kom. 0602-516-603.
Pilnie sprzedam kiosk typu Ruch, 10 mkw., w
Żyrardowie do przeniesienia, tel. kom. 0604770-616, 0604- 770-482.
Drewno kominkowe, opałowe, na wymiar,
własny las, tel. kom. 0698-596-230.
Ścianka przenośna działowa na gabinet kosmetyczny pedicure, manicure, solarium, tel. kom.
0600-042-086.
Sprężarkę jednofazową dwucylindrową, nową,
tel. kom. 0603-071-032.
Agregat prądotwórczy 4KW niemiecki - do
naprawy, tel. kom. 0603-071-032.
Kurtki zimowe damskie, męskie, spódnice,
piżamki, 10 złotych sztuka, tel. kom. 0600042-089.

Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków,
godziny nocne, od 1.400 netto, tel. kom.
0508-040-104.
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 szwaczki, również emerytki- szycie biustonoszy, tel. kom.
0603-653-012.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach, tel. (042) 719-6308, tel. kom. 0505-151-701.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0603-107-489,
0781-315-399.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0661-755-653.
Zatrudnię panią lub pana na stanowisku kasjer w hurtowni, doświadczenie
mile widziane, tel. kom. 0793-410-243.
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 panią lub pana w sklepie
samoobsługowym, tel. kom. 0793410-243.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0607-343-338.
Zatrudnię barmana i kelnerkę do nowego pabu. CV ze zdjęciem Łowicz,
ul. Powstańców 15, informacja sklep
„Sobieradek”, tel. kom. 0501-129-752.
Zatrudnię krojczego, możliwość przyuczenia,
Głowno, tel. kom. 0607-443-788.
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 tynkarza, tel. kom. 0692-382-852.
Firma zajmująca się sprzedażą maszyn
rolniczych i części zamiennych poszukuje
handlowca na terenie łowickim agrohandel@
o2.pl, tel. kom. 0696-058-537.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię,
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0607443-788.
Zatrudnię w firmie remontowo-budowlanej
malarza, gipsiarza, tel. kom. 0602-159-095.
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 glazurników, tynkarzy, gipsiarzy na
docieplenia, tel. kom. 0516-268-719.
OPOZH w Głownie zatrudni kierowcę
C+E, tel. (042) 719-11-06, tel. kom.
0601-256-323.
Osoby do malowania pomieszczeń kobiety,
mężczyźni, monterów płyt G/K, gipsiarzy.
Atrakcyjne płace, tel. kom. 0608-861-026.
Zatrudnię tokarza w niepełny wymiarze czasu
pracy, tel. kom. 0605-723-334.
Traktorzystę z okolic Głowna, Dmosina w gospodarstwie sadowniczym, bez ubezpieczenia,
tel. kom. 0601-286-499.
Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. kom.
0696-561-966.
Przyjmę do pakowania skarpet - najchętniej osoby znające tą pracę. Praca
w Łowiczu. Dzwonić od poniedziałku
do piątku do godziny 16.00, tel. kom.
0662-545-697.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię tokarza, możliwość zatrudnienia na cały lub 1/2 etatu, tel. kom.
0609-488-315.
Argus przyjmie do pracy pracowników
ochrony z licencją. Mile widziane oferty osób
z doświadczeniem do 35 lat, tel. (046) 862-7755, 862-46-74.
W związku z dynamicznym rozwojem
firma PHU „PRYMAT” producent
okien i drzwi PCV zatrudni pracownika
do prowadzenia lokalu handlowego
w Łowiczu. Oferty proszę zgłaszać:
e-mail: prymat@prymat.lodz.pl lub,
tel. (042) 651-26-10.
Fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
lub bez, staże, praktyki, przyuczenia. Puszcza
Mariańska tel. 0601-076-657, Kamion, tel.
0605-881-822.
Firma Darkpol zatrudni montażystów stolarki
okiennej i drzwiowej. Wymagania-prawo
jazdy kat. B, doświadczenie. Skierniewice,
ul. Strykowska 3, tel. (0-46)833-42-49, 0606993-390.
Osoba do produkcji i montażu rolet
i markiz. Wymagane zdolności manualne i umiejętności ogólnomonterskie.
mile widziana komunikatywność i
umiejętność pracy w zespole. Kandydatów prosimy o CV na email:vesal@
wp.pl lub, tel. kom. 0601-226-944.
Zatrudnię kierowcę kat. C, E, jazda po kraju,
korzystne warunki płacowe, tel. kom. 0602630-653.
Hurtownia wielobranżowa w Łowiczu pilnie
zatrudni kierowcę, sprzedawcę, magazyniera
i przedstawiciela handlowego, wysokie zarobki, tel. kom. 0888-114-180.
Jeżeli nie masz możliwości dalszego
rozwoju i za mało zarabiasz, wyślij
swoje CV do menedżera sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych
Otwartego Funduszu Emerytalnego,
e-mail: lilianna_golik@wp.pl.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0508-946-453.
Zatrudnię osobę w gospodarstwie rolnym w
okolicach Sochaczewa. Możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0604-179-044.
Potrzebuję opiekunki dla starszej pani, Łowicz,
tel. (046) 837-37-50.
Zatrudnię kierowcę kat. C, może być bez doświadczenia, tel. kom. 0698-645-426.
Firma Budmax zatrudni do pracy z Bolimowa i okolic operatorów ładowarek,
brukarzy, pracowników niewykfalifikowanych. Płace 10-13 zł/h, tel. kom.
0601-593-011.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu w Głownie,
tel. kom. 0697-294-920.
Zatrudnię szwaczkę, tel. kom. 0502-478-802.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, tel. kom. 0605721-125 665788787.
Zatrudnimy osobę do pracy w pizzerii,
z własnym samochodem lub bez, tel.
kom. 0501-489-891.
Poszukuję opiekunki do dziecka Skierniewice,
tel. kom. 0503-065-795.
Zatrudnię w Rawie Mazowieckiej pracowników magazynowych z uprawnieniami na
wózki, tel. kom. 0607-332-517.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, monterów instalacji zewnętrznych, również do przyuczenia, tel. kom.
0607-089-654.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym w relacji Polska-Rumunia.
Stałe trasy. Wynagrodzenie ok. 4.000 PLN, tel.
kom. 0502-349-083, 0501-373-073.
Szukam opiekunki ze Skierniewic do 1.5
rocznego dziecka na Zadębiu, tel. kom.
0609-855-070.
Przyjmę do prac remontowo - wykończeniowych w Warszawie, tel. kom. 0517-058-097.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową w Skierniewicach, tel. kom. 0509916-421.
Kucharza, kucharkę, grillowo-produkcyjnego
z doświadczeniem Karczma Sole zatrudni.
Adamowice gm. Mszczonów, tel. kom.
0507-025-431.
Serwis Techniki Biurowej zatrudni
technika lub przyuczy. Wymagania:
znajomość angielskiego, obsługi komputera i staż pracy. Możliwość pracy w
niepełnym wymiarze. CV przesyłać na
adres: serwis.techniki.biurowej@wp.pl
lub telefonicznie 0609-973-737.

Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
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. 0601-788744 lub 0-46/854-02-42.
Zatrudnię elektryka, tel. kom. 0602779-602.
Zatrudnię kierowcę kategorii C i E, tel. kom.
0501-404-620.
Młodych dyspozycyjnych fachowców do
prac elewacyjnych i systemu g/k, praca w
Warszawie, zapewniamy nocleg, tel. kom.
0510-255-552.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane na terenie całego
kraju, tel. (0-46)833-98-28 wew. 40.
Nowo powstała firma we Mszczonowie zatrudni pracowników fizycznych, kierowców
kat. II, operatora wózka widłowego. Zgłoszenia
składać w biurze „Info-Mar” Nieruchomości
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 do 20 listopada 2008 roku.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46)833-98-28 wew. 40.
Mechanika samochodowego, Żyrardów, ul.
Okrzei 48.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46)833-98-28 wew.
40, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
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.
(0-46) 854-80-30.
Szwaczki, prasowaczkę, osiem godzin, jedna
zmiana, wysokie zarobki, tel. kom. 0602218-065.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Kontakt:
046/ 831-81-16, 0503-050-650.

Studentka filologii angielskiej, prawo jazdy kat.
B, szuka pracy, tel. kom. 0667-189-353.
Szwalnia przyjmie przeszycia, tel. (042) 71936-93 po 20.00, tel. kom. 0508-718-574.
Chałupniczo szycie, inne - przyjmę, tel. kom.
0500-296-173.
Główny księgowy Certyfikat, faktura
VAT, tel. kom. 0664-973-140.
Młoda, z doświadczeniem w pracy biurowej,
rozliczeniach, fakturowaniu i księgowości
podejmie pracę w Łowiczu, tel. kom. 0693960-636.
Posprzątam mieszkanie, umyję okna, ugotuję,
okolice Skierniewic, Głowna, tel. kom. 0516997-073.
Pięćdziesięcioletnia ekspedientka, uczciwa,
komunikatywna, dyspozycyjna, tel. kom.
0668-773-204.
Poszukuję pracy fizycznej, tel. kom.
0721-914-857.
Szukam pracy chałupniczej - szycie, tel. kom.
0517-802-523.
Poszukuję pracy: kat. B + C + E ADR najlepiej
dorywczo, tel. kom. 0515-705-284.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0662646-959.
Szycie chałupniczo, tel. kom. 0507-152-983.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0660318-692.
Układanie glazury, roboty budowlane, wykończeniowe, gładź, sufity podwieszane, tel. kom.
0601-540-820.
Główna księgowa, wykształcenie wyższe
przyjmie pracę, tel. kom. 0504-536-625.
Szukam pracy jako opiekunka do dziecka,
referencje, tel. kom. 0512-110-708.
Przyjmę chałupnictwo, oprócz szycia i dziewiarstwa, tel. kom. 0785-520-736.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom. 0603-814-813.
Przyjmę chałupnictwo drobne, spawanie,
zgrzewanie, tel. kom. 0511-370-904.

Pomoc w pracach biurowych, księgowość
i rozliczenia, tel. kom. 0509-428-674.
Avon - zapisy, prezenty. SMS/tel. 0502616-468.

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.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
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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.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Cyfrowe vidwofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna i okolicznościowa, fotoksiążki, pokazy slajdów, tel. kom. 0608372-976.
Fotografia ślubna, chrzty, komunie. Auto do
ślubu - Toyota RAV4 2008 rok, złota, www.
twojefotovideo.com tel. kom. 0505-429-742.
Foto video usługi, tel. kom. 0516-965-367.
Tomasfilm Studio, śluby, chrzty, komunie.
Filmy reklamowe, tel. kom. 0504-205-280.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Foto-Video „Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0886406-732.
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.
Kominy kwasowe - sprzedaż i montaż, tel.
kom. 0602-282-415.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737 0668327-588.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem,
przydomowe oczyszczanie ścieków, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0507-043-684.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
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.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom. 0605233-844.
Kominki budowa, serwis, wkłady wodne, tradycyjne elektryczne. Ekspozycja
ul. Tkaczew 7A, tel. kom. 0607-090-243
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.
Docieplenie budynków, gładzie, malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607-343-338.
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.
Dachy. Konstrukcje i pokrycia, materiały. Faktura Vat. Wolne terminy 2009 rok,
tel. kom. 0661-240-469, 0507-056-578.
Malowanie, gładź, tel. kom. 0793-577-337
0668-026-851.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Remonty adaptacje, tel. kom. 0607196-356.
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.
Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602-513558, 0608-810-953.
Usługi remontowo-stolarskie, tel. kom.
0783-487-655.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
Sufity podwieszane, gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 0511-337-768.
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.
Dachy krycie, tel. kom. 0505-676-175.
Malowanie, gipsowanie, płyta karton/gips,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
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.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Kupię trylinkę z rozbiórki lub nową, 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.
Ogrodzenia, siatka, profil, panele, wylewki.
Obsługa kompleksowa, tel. kom. 0696049-953.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
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.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
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.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Glazura, gipsy, malowanie, tel. kom. 0667189-382.
Montaż drzwi, okien- obróbka, tel. kom.
0693-824-684.
Docieplanie budynków, glazura, terakota, montaż okien, drzwi, panele ścienne i podłogowe,
gipsowanie, tel. kom. 0601-277-449.
Montaż kabin prysznicowych, ceramiki
sanitarnej- łazienki, tel. kom. 0693824-684.
Wykonywanie elewacji zewnętrznych i nie
tylko!! Docieplenia i wykończenia poddaszy, płyty k/g, malowanie, gładzie gipsowe.
Atrakcyjne ceny, krótkie terminy, tel. kom.
0508-403-996.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0660-742-978.
Usługi ogólnobudowlane, faktury VAT, tel.
kom. 0600-614-596, 0506-109-700.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Kompleksowe wykończenia wnętrz i aranżacja poddaszy, tel. (046) 839-62-30, tel. kom.
0606-428-162.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp, tel. kom.
0508-313-799.
Docieplenia, tel. kom. 0606-428-162.
Glazura, terakota, płyta K/G itp. Krótkie
terminy realizacji, tel. kom. 0784-464959.

Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni
z kostki brukowej „Budomix” Łowicz,
ul. Armii Krajowej 45 c,d, tel. (046) 83749-54(55).
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, ocieplania
budynków i poddaszy. Wolne terminy, tel. kom.
0506-333-671.
Pokrycia dachowe, wieźba, podbitka okapowa,
tel. kom. 0798-542-049.
Murarz, tynkarz, glazurnik, docieplacz, tel.
kom. 0887-818-290.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0517-348-681.
Malowanie, gładź gipsowa, sufity podwieszane, docieplanie strychów, elewacje, podbitki,
tel. kom. 0783-153-006.
Montaż paneli podłogowych, ściennych, tel.
kom. 0723-327-167.
Gładzie malowanie, ścianki oraz sufity kartonowo-gipsowe, tel. kom. 0723-327-167.
Cyklinowanie, tel. kom. 0666-088-518.
Usługi wykończeniowe, tel. kom.
0782-860-011.
Glazura, terakota, panele, wszelkie zabudowy.
Adaptacja poddaszy, sufity podwieszane,
gładź, malowanie, szafy, pawłacze. Wymiana
okien i drzwi, tel. (046) 837-73-99, tel. kom.
0605-562-651.
Profesjonalne układanie glazury i terakoty,
tel. (046) 837-62-69, tel. kom. 0664-767-412.
Ogrodzenia klinkierowe, kominy, tel. kom.
0880-811-696.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Gklazura, terakota, płyty g/k, gładzie,
docieplenia budynków, adaptacje poddaszy, posadzki, tynki, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0600-917-292, 507-431-463.
Gklazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenia budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, atrakcyjne ceny, tel. kom. 0600-917-292,
507-431-463.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom. 0500076-158.
Drobne remonty, gładzie, malowanie, panele
podłogowe, sufity podwieszane, tel. kom.
0607-721-933.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Glazura, terakota, tel. kom. 0602-717-207.
Murowanie, tynki, wylewki, murowanie
z klinkieru, tel. kom. 0692-890-451.
Wykopy mini koparką pod fundamenty,
ogrodzenia, tel. kom. 0693-413-492.
Dachy, obróbki, docieplenia, remonty pod
klucz, poddasza, zabudowy, tel. kom. 0608784-174.
Mechaniczne cięcie i obróbka marmuru,
granitu, parapety, schody, kominki, tel. kom.
0603-114-757.
Malowanie, gładzie, zabudowa poddaszy płytą
g/k, tel. kom. 0607-429-818.
Projektowanie domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznych, budynków
gospodarczych, rozbudowy, nadbudowy, tel.
kom. 0515-759-111.
Budowa domów, budynków gospodarczych,
remonty, tel. kom. 0695-595-978.
Usługi koparko-ładowarką - łyżki 30, 43, 75,
łyżka skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.
Dachy - krycie, konstrukcje, tel. kom. 0506098-358.
Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom. 0500076-158.
Ciesielstwo, dekarstwo, każde pokrycie, tel.
kom. 0728-825-854.

Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, tel. kom.
0604-409-034.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602-779-602.
Tynki gipsowe z agregatu, gładzie gipsowe, tel.
kom. 0695-601-328.
Budowa domów jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Wykończenia mieszkań pod klucz, tel. kom.
0603-624-879, 0603-615-269.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie podłóg,
parkietów, tel. kom. 0507-048-205.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737, 0668327-588.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom. 0669201-962.
Montaż więźby dachowej, szybko i profesjonalnie, tel. kom. 0721-224-112.
Krycie dachów- wszystkie technologie, tel.
kom. 0691-922-227.
Schody z drewna- montaż, tel. kom. 0693470-248.
Remonty, układanie płytek, paneli i inne, tel.
kom. 0785-543-472.
Układanie kostki - solidnie, tel. kom. 0602882-075.
Malowanie, gipsowanie, tynkowanie, ocieplanie, wylewki, tel. kom. 0660-493-587.
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.
Profesjonalne krycie dachów, dachówka,
blachodachówka, obróbka dekarska, obróbka
balkonów, podbitka i parapety, tel. kom.
0609-706-801.

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.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
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.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne nowe, przeróbki. Tanio,
szybko, wystawiamy rachunki, tel. kom.
0880-850-697.
Serwis hydrauliczny, tel. kom. 0785989-913.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne, tel.
kom. 0604-245-722.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.
Usługi hydrauliczne, CO, WOD, KAN, montaż
i projektowanie, tel. kom. 0791-566-322.
Instalacje elektryczne, przeróbki, tel. kom.
0662-736-801.
Montaż instalacji wod-kan, przydomowych oczyszczalni ścieków, tel. kom.
0693-413-492.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0726-116-126.
Hydrauliczne, tel. kom. 0784-717-544.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Firma Instalatorstwo Elektryczne oferuje:
wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, odgromowych, RTV, telefonicznych,
pomiary elektryczne. Firma posiada wszelkie
uprawnienia, tel. kom. 0697-705-325, 0693705-325.
Kompleksowe usługi hydrauliczne
i gazowe, tel. kom. 0782-948-952.
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Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.

ZESPÓŁ MUZYCZNY, TEL. KOM.
0692-584-020.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale.
Wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0605911-766.
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 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.
Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.
Zespól- wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.
Usługi transportowe, tel. kom. 0889-779-227.
Zespół muzyczny „Mexx” - bale, wesela,
zabawy, tel. kom. 0507-792-106.
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.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i okolice,
tel. (042) 719-15-31, tel. kom. 0887-797-225.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0783-883-449.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784-487536, 0513-748-813.
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.
Śluby Jaguar Sovereign 20-letni, tel.
kom. 0603-107-489.
Dekoracja sal weselnych, pokrowce, obrusy,
tel. kom. 0693-776-474.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Gabinet Naturalnej Medycyny, tel. kom.
0791-189-485.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom. 0607777-304 0509-766-163.
Dorabianie kluczy różnych, również nawiercanych i Gerda „rurka”. Czerwony kiosk, przy bl.
24, Bratkowice, tel. kom. 0606-319-335.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy model - śluby, tel. kom. 0728-348-420.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
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.

13.11.2008 r.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.
Tani BUS 9-osobowy na: wesela, przysięgi,
wycieczki, koncerty, mecze, wystawy, wędkowanie, do pracy, tel. kom. 0603-709-302.
Przyjęcia okolicznościowe. Dobra k. Strykowa,
tel. kom. 0506-627-681.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
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.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027-388.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0691961-244.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
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.
Audi A8, nowy model, zawiozę do
ślubu, tel. kom. 0503-977-175.
Zakładanie paznokci akrylowych, tel. kom.
0693-552-220.
Zawiozę do ślubu BMW 7, nowy model,
tel. kom. 0501-374-120.
Usługi transportowe - przeprowadzki - przewozy. Bus blaszak i kontener, do 3,5 tony
ładunku, tel. kom. 0509-963-061, tel. kom.
0519-856-051.
Zawiozę do ślubu BMW 7 i Opel Omega
C, tel. kom. 0500-081-901.
Odnawianie wanien, tel. kom. 0600-979-826.
Transport: ziemia, żwir, piasek, ładowność
11,5t, tel. kom. 0604-260-859.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Bramy, ogrodzenia, balustrady, automatyka bram, tel. kom. 0518-633-328.
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.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
Usługi transportowe: piach, podsypka, żwir,
cement, wapno, otręby, tel. (046) 838-88-46,
tel. kom. 0605-523-886.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler
i koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Usługi koparko-ładowarką, wywrotka 20 ton,
odśnieżanie, tel. kom. 0723-975-482.
Meble kuchenne, garderoby, szafy wnękowe,
tanio i solidnie, tel. kom. 0662-293-805.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Porządkowanie ogrodów, szybko i fachowo,
tel. kom. 0510-125-619.
Pranie dywanów, tapicerek, ERZET, tel.
(0-46)832-82-12, 0608-172-838.
Wypożyczę tanio stół wiejski, beczułki dębowe z kranikiem, możliwy dowóz, tel. kom.
0889-994-992.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692, 0512342-751.
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.

Cyklinowanie, układanie parkietów, tel. kom.
0666-088-518.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
Możliwość kupna towaru, faktury VAT, tel.
(0-46)830-22-54, 0502-321-194.
AGD - serwis, tel. (0-46)832-27-61, 046/83362-00.
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.
Kłopoty z dłużnikiem? Profesjonalna
pomoc prawna - skutecznie. Biuro
Finansowe „A-LEX”, tel. kom. 0608224-789.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0509614-224.
DJ - imprezy, tel. kom. 0791-038-759.
Zespół Muzyczny SEBII, imprezy, www.sebii.
pl, tel. kom. 0503-580-514.
Transport, przeprowadzki, tanio, tel. kom.
0790-019-829.
Ogrody, projekt, wykonanie, pielęgnacja, tel.
kom. 0790-019-829.
Wypożyczalnia busów, przyczep, lawet MULMAR, tel. kom. 0602-749-718.
Do ślubu nowym Mercedesem E, tel.
kom. 0792-455-236.
Roboty ziemne, tel. kom. 0507-157-756.
Firma Voltamp, usługi elektroinstalacyjne,
montaż instalacji elektrycznych, wideodomofony, monitoring, systemy alarmowe, tel. kom.
0696-037-158.
Instalacje elektryczne, tel. kom. 0605-456-684.

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.
Wolny, 50-po, szczupły, bez zobowiązań, z
temperamentem, bez nałogów, niekarany,
opiekuńczy, pozna niekaraną, bez nałogów,
szczupłą, wierną, może być dużo młodsza.
Tylko sms, dużo o sobie, tel. kom. 0606-735889 bez nr zastrzeżonych.
Atrakcyjna panna po 40-ce pozna wolnego
pana bez zobowiązań. Tylko poważne i przemyślane SMS-y, tel. kom. 0504-953-121.
Kawaler 32 lata z Rawy Mazowieckiej z lekką
wadą wymowy, pozna Panią, może być z
dzieckiem, tel. kom. 0514-279-083.
Poznam samotną Panią do 50 lat o bogatym
wnętrzu, tel. kom. 0510-561-125.

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.
Język angielski - korepetycje, tel. kom. 0698514-448.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.

Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Matematyka dla studentów, licealistów, gimnazjalistów, tel. kom. 0792-245-010.
Angielski, tel. (046) 837-53-15.
Korepetycje - matematyka, tel. kom. 0503052-922.
Prezentacje maturalna, doświadczenie, tel.
kom. 0608-433-138.
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 - mgr filologii ang., nauczyciel,
lekcje, tel. kom. 0501-475-100.
Nauczyciel języka angielskiego udzieli korepetycji, z dojazdem do ucznia, tel. kom.
0886-131-997.
Chemia korepetycje, matura, tel. kom. 0601613-963.
Angielski, tanio, tel. kom. 0602-354-474
po 16.00.
Biologia, matura, tel. kom. 0665-110-977
Łowicz.
Potrzebne korepetycje z fizyki (gimnazjum), Łowicz, tel. kom. 0694-601-984.
Matematyka - korepetycje (doświadczenie),
tel. (046) 837-01-80.
Geografia matura, Łowicz, tel. kom. 0692577-898.
Język angielski, korepetycje, studentka, tel.
kom. 0889-126-215.
Jęz. niemiecki, powtórzenia,nauka, przygotowanie do matury, tel. kom. 0606-230-036.
Niemiecki, Skierniewice, tel. kom. 0500368-221.
Matematyka, korepetycje, tel. kom. 0693366-068.
Prezentacje maturalne, solidnie, niedrogo, tel.
kom. 0509-766-108.
Angielski, tanio, tel. kom. 0667-160-766.
Angielski, tanio, tel. kom. 0607-160-766.
Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.
Chemia, fizyka, matematyka, tel. kom. 0698402-521.
Angielski: ogólny, biznesowy: indywidualnie
i dwuosobowo; doświadczenie w pracy z
firmami, tel. kom. 0501-389-382.

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.
Kupię zboża paszowe, własny transport,
gotówka, tel. kom. 0504-561-585.
Kupię siano z dostawą na miejsce (okolice
Głowna), tel. kom. 0607-344-403 0607508-808.
Kupię słomę, tel. kom. 0663-319-284.
Kupie jęczmień paszowy, odbiór własnym
transportem min. 8 t, tel. kom. 0880-350-450.

Firma Handlowa Agro-Animal pośredniczy w sprzedaży i zakupie
prosiąt, tuczników i bydła., tel. kom.
0504-270-890.
Prosięta każdą ilość, tel. kom. 0516-625-871.
Tuczniki mięsne do 115kg oraz bydło rzeźne,
odbiór osobisty, wysokie ceny, tel. kom.
0667-257-268.
Kupię maciory, knury, krowy pourazowe, byki, tel. kom. 0726-121-861.

C-360-3P lub Zetora, tel. kom. 0503-952792.
Przetrząsaczo-zgrabiarkę 4, najlepiej do remontu, tel. kom. 0885-448-473.

Opryskiwacz sadowniczy 1000 l, tel. kom.
0696-062-697.
Kupię ładowacz zawieszany na tył ciągnika,
widły + łyżka, tel. kom. 0661-385-120.
Kupujemy kosiarki listwowe Osy, zgrabiarki
zawieszane 4 Słoneczka, grabiarki konne,
pługi 3 i 2 skibowe, sadzarki do ziemniaków
łańuchowe, siewniki konne, Ceny Atrakcyjne,
tel. (0-46) 838-72-80.
Kupię kosiarkę listwową „Osę”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kupię ciągnik i maszyny rolnicze, tel.
kom. 0608-354-272.

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

SPRZEDAM PSZENŻYTO I MIESZANKĘ, TEL. KOM. 0698-221-774.
Obornik koński sprzedam, Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Sprzedam odpady z marchwi, tel. kom. 0506293-986.
Przywiozę młóto browarniane i wytłoki
jabłkowe 2 x 6 t, tel. kom. 0605-629839.
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.
WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Siano belowane, tel. (042) 719-48-16, tel. kom.
0691-994-816.
Owies, tel. (046) 838-52-00.
Sprzedam pszenżyto z żytem i pszenżyto, tel.
kom. 0602-689-205.
Sprzedam sadzonki truskawek, tel. kom.
0508-024-505.
Sprzedam 30 t pszenżyta po 50 zł, tel. kom.
0607-813-558.
Sprzedam pszenicę, pszenżyto, kukurydzę,
sadzonki porzeczek, tel. kom. 0602-673-181.
Sprzedam sianokiszonkę w balotach, słomę
duże bele, siano w kostkach, tel. kom. 0887408-903.
Sprzedam sadzonki truskawek różne odmiany,
tel. kom. 0514-407-949.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0793-009852.
Sprzedam 20 t pszenicy dobrej jakości, tel.
kom. 0507-209-008.
Pszenica paszowa, tel. kom. 0604-526-273.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom. 0609705-840.
Sprzedam marchew odpadową, ziemniaki
paszowe, tel. (046) 838-04-73.
Słoma w kostkach z pszenżyta, tel. kom.
0507-194-817.
Żyto 5t, owies 5t, tel. kom. 0661-162-575.
Siano prasowane i luzem, Placencja6,
tel. (046) 830-38-98.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 83723-88.
Wapno defekacyjne, wysłodki buraczane, tel. kom. 0502-384-747.
Sprzedam siano i słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-71-71.
Sadzeniaki ziemniaka oferuje Firma Nasienna
Granum Sp.j Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837-23-05.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza,
tel. kom. 0606-370-008.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0691-243-245.
Siano belowane i luzem, tel. (046) 839-67-95.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0603754-598.
Wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe z
dowozem, tel. kom. 0695-608-762.
Sianokiszonka i słoma w balotach, Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.

Sprzedam siano prasowane, słomę oraz pszenicę, pszenżyto, mieszankę zbożową, tel. kom.
0668-419-928.
Ziemniaki odpadowe duże, tel. kom. 0604251-385.
Słoma, bele 120x120, tel. kom. 0606324-970.
Siano w kostkach siane, mieszanka żyto z
pszenżytem, tel. (046) 837-10-04, tel. kom.
0607-049-566.
Pszenica jara, którą można wysiewać
w listopadzie - po kukurydzy, tel. kom.
0502-585-456.
Sprzedam 8t pszenżyta, 5t żyta, tel. kom.
0691-090-215.
Sprzedam słomę w kostkach - 1,50 szt. Łowicz,
tel. kom. 0693-960-636.
Sprzedam sadzonki truskawek „Hanojka” i
siano w kostkach, tel. kom. 0607-318-035
po 18.00.
Sprzedam siano w kostkach - 3 zł szt. Łowicz,
tel. kom. 0693-960-636.
Ziemniaki jadalne, żółte, przyczepa
samozbierająca, tel. (046) 838-20-42
wieczorem.
Sprzedam ziemniak paszowy, dużą ilość,
tel. (046) 861-65-78 wieczorem, tel. kom.
0787-417-558.
Sprzedam pszenicę, jęczmień, mieszanki, tel.
kom. 0503-952-792.
Sprzedam buraczek ćwikłowy duży, tel. kom.
0696-852-727.
Sprzedam pszenicę paszową, import
Słowacja, 24 t z transportem, tel. kom.
0669-886-188.
Pszenica, rzepak, tel. kom. 0512-522-648.
Kukurydza ziarno mokre, tel. kom. 0512522-648.
Sprzedam marchew, tel. kom. 0504-962-113.
Sprzedam siano, tel. kom. 0603-871-252 po
16.00-tej.
Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.
Sprzedam ziemniaki drobne paszowe ok.
4 t oraz sadzeniaki Kuklik, tel. kom. 0507892-376.
Jęczmień 20 t, słoma, tel. kom. 0506-335468.
Sprzedam ziemniaki jadalne Irga, Denar, Lord,
tel. kom. 0662-492-013.
Sprzedam pszenżyto, pszenicę, tel. kom. 0783692-971, 0783-699-316.
Siano, tel. (046) 838-83-54.
Mieszanka i jęczmień, tel. kom. 0505-651180.
Jałówka na wycieleniu 14.XI, tel. kom. 0783537-461.
Sadzonki różnych truskawek, tel. (046) 83804-85, tel. kom. 0507-585-653.
Żyto paszowe, tel. (046) 839-22-83.
Siano i sianokiszonka w belotach, tel. kom.
0695-542-104 693542103.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0607-065-145.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0601-776221.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom. 0609705-840.

Sprzedam 2 krowy na wycieleniu, listopad i
grudzień, likwidacja, tel. (046) 838-15-72.
Jałówka na wycieleniu, Bąków Górny,
tel. kom. 0502-155-162.
Dwie jałówki cielne, dwie jałówki roczne,
zbiornik na mleko, tel. (046) 838-84-18, tel.
kom. 0695-301-081.
Sprzedam krowę cielną, Domaniewice, Długa
Wieś 32, tel. (046) 838-38-75.
Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0693975-413.
Sprzedam jałówkę cielną, 2.XII, tel. kom.
0722-331-153, 0693-136-300.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i
wyciąg obornika nieużywany, Bocheń
18.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, czas wycielenia 6 XII, tel. (046) 839-63-21.
Sprzedam jałówki na ocieleniu: 6.12.2008,
17.12.2008, tel. kom. 0692-556-557.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0600-563719.
Młode krowy mleczne, tel. kom. 0661-587752.
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Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin
16.11.2008, tel. (046) 835-23-35 po 15.00.
Króliki mięsne ok. 150 szt., tel. kom.
0697-634-257.
Krowa z mlekiem i jałówka cielna, wycielenie
XI, tel. kom. 0663-647-095.
Dwie jałówki na wycieleniu, krowa z mlekiem.
Urzecze 73, tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam 4-letnią krowę na wycieleniu, termin
28.XI, tel. (046) 838-43-60.
Sprzedam knurka, tel. kom. 0663-319-284.
Krowę i cielaka, tel. kom. 0660-437-464.
RSP sprzeda prosięta, loszki zaproszone,
opryskiwacz zawieszany i przyczepowóz, tel.
kom. 0505-027-582.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, koniec listopada, tel. kom. 0664-242-370.
Jałówka wysokocielna (duża), termin
12.12.2008 rok, tel. kom. 0608-643-187.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 839-61-38,
tel. kom. 0693-470-907.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. (024) 28227-61.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Leśniczówka, tel. (046) 838-22-66.
Jałówka na ocieleniu, tel. kom. 0506-552-043.
Krowa na ocieleniu 3-letnia, tel. kom. 0667349-210.
Jałówka wysokocielna, tel. (024) 277-95-11,
tel. kom. 0517-225-972.
Krowa 7-letnia na wycieleniu, termin
15.12.2008, tel. kom. 0602-330-843.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0889-125-136.
Jałówki cielne, Czatolin 104, tel. (046) 83887-30.
Sprzedam jałówkę, Zawady 81, tel. (046) 83891-51.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
wycielenia 26.XII.2008, tel. (024) 285-39-49
wieczorem, tel. kom. 0691-355-728.
Dwie jałówki, wycielenie XII, Chruślin 52,
tel. (046) 838-27-86, tel. kom. 0693-398-561.
Sprzedam krowę na wycieleniu, termin 21.XI,
tel. (042) 719-76-99.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0792-061562.

PRASA KOSTKUJCA Z-224, STAN
BDB, PRASA ROLUJĄCA GRENLAND,
BALOTY 120X120, SZNUREK, ROTOR,
NOŻE, STAN BDB, TEL. KOM. 0721469-563.
Przyczepa 6t, dojarka, kwota mleczna, tel. kom.
0504-514-717.
Sprzedam mieszalnik i śrutownik walcowy, tel.
kom. 0693-117-878.
Rozdrabniacz sadowniczy ( gałęziara), ciągniczek ogrodniczy Fortshrit z przyczepką i
osprzętem, łyżka do Białorusi 40-tka, silnik
elektryczny 22kW, tel. kom. 0504-178-884.
Sprzedam prasę rolującą Claas 46 (Arobale)
stan jak nowa, tel. kom. 0609-810-767.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, rozrzutnik 6
tonowy Tandem mało używany - 1 sezon, tel.
kom. 0502-453-671.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, przyczepę wywrotką 4,5t dzwonić po 18.00,
tel. (046) 838-40-77.
Sprzedam C-328, tel. kom. 0509-336-821.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem,
przyczepę, siewnik 21 rurek. Likwidacja, tel.
kom. 0888-107-443.
Sprzedam glebogryzarkę 1,65 m, przetrząsarko
-zgrabiarkę 7 lub 4, tel. kom. 0785-641-260.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0604844-505.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
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.
Rozrzutnik obornika 9 t, przetrząsacz Stoll, tel.
kom. 0693-830-160.
Waga stacjonarna 1 t, silnik C-360-3P, tel. kom.
0693-830-160.
Pług 3 Grudziądz, przyczepka ciągnikowa
1-osiowa pod plandeką, 2 kuchnie węglowe,
tel. kom. 0664-485-229.

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.
Agregat podorywkowy 6-łapowy, 2-letni, tel.
kom. 0691-032-357.
Sprzedam schładzalnik 420 l, kwotę mleczną
29000, tel. (046) 838-28-19.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska Sip,
tel. kom. 0697-714-837.
Siewnik nawozowy Sulky 800 kg, sadzarka
do ziemniaków, redło do ziemniaków, siewnik
nawozowy Lejek, pompa szambiarka, tel. kom.
0600-415-353.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne, Biała
k. Zgierza, tel. kom. 0501-363-951.
Ursus 2812, tel. kom. 0692-387-028.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom.
0502-453-671.
C-330, tel. (046) 838-16-58 wieczorem.
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.
Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu,
tel. kom. 0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
Rozrzutnik obornika 3,5t, kosiarkę rotacyjną
czeską, tel. kom. 0608-215-470.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 t, tel. kom.
0604-866-936.
Ciągnik Ursus 4512, 1993 rok, tel. kom.
0695-432-789.
Sprzedam rozdrabniacz Jemioł, tel. kom.
0601-662-915.
Sprzedam przedni pług spychający od Białoruśki, okna metalowe 8 szt 110x85cm, tel.
kom. 0512-452-513.
Wycinaki do kiszonek mieczowe,
tel. (024) 356-20-88.
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.
Ciągnik C-4011 przerobiony na C-360, stan
bdb, tel. kom. 0605-661-371.
Sprzedam Zetor 5211, 1986 rok lub zamienię
na większy, tel. kom. 0886-158-716.
Pług 3-skibowy obrotowy, tel. kom. 0693441-557.
Beczka asenizacyjna holenderska, tel.
kom. 0601-272-521.
Zbiornik na mleko 350 l, tel. kom. 0669-026-444.
Waga 1,5 t, 1 t, rozsiewacz wapna,
tel. (046) 838-11-90.
Deutz Fahr 140 KM, 2001 rok, I właściciel,
kupiony Agroma Kutno, pług Overum, 2001
rok, 5-skibowy obracany, tel. kom. 0602673-181.
Sprzedam Ursus 4512, 1989 rok, KK, stan bdb,
tel. (024) 277-72-47, tel. kom. 0605-158-374.
Sprzedam kabinę do ciągnika z błotnikami
MF255, tel. (046) 838-11-75.
Przyczepa rolnicza 6 t wywrot HL na szerokich
kołach i 4,5 t z nadstawkami do zielonek,
schładzalnik na mleko 600 l, tel. kom. 0660408-769.
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.
Sprzedam prasę Z-224 z podajnikiem,
tel. (024) 282-27-75.
Rozrzutnik Tandem 6 t, 4 lata, stan bdb, drabinka do prasy, tel. (046) 838-49-92.
Zetor 5211 1987r, siewnik Poznaniak,
pług 4-skibowy, I właściciel. Zakulin 8,
tel. (046) 838-89-41, tel. kom. 0602-731-582.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.
Przyczepa 6 t sztywna, stan bdb, 4500 zł, tel.
kom. 0506-123-651.
Kombajn Anna, 1992 rok, tel. (024) 26077-82.

C-360-3P, Zetor 4 + Tur, Zetor 3, MF sadownik,
MTZ, Fiat, 4x4 + maszyny, siewniki 2 - 4 m
Anna, silniki, opony, kerszer, tel. kom. 0504475-567.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Dwie jałówki cielne, tel. kom. 0507-209-008.
Dmuchawa do siana i zboża, talerzówka,
kultywator, sadzarka, przetrząsacz konny, tel.
kom. 0605-996-310.
Agregat z wałkiem, sadzarka łańcuchowa, tel.
kom. 0695-409-992.
Ursus 3512, 1993 rok, komfortowa kabina, stan
bdb, tel. kom. 0604-898-691.
Sprzedam przyczepę HL 8011, wywrotka
na dwie strony, 10000 zł, tel. kom. 0605896-130.
Sprzedam Tura 17 Hydramet, udźwig 2300
kg + krokodyl do obornika, 9000 zł, tel. kom.
0605-896-130.
Zetor 12145, 120 KM z Turem lub osobno,
50000 zł z Turem, bez 30000 zł, tel. kom.
0605-896-130.
Prasa Z-224/1, 1997 rok, I właściciel, tel. kom.
0791-542-072.
Siewnik Poznaniak 1987 rok, belki do opryskiwacza, tel. kom. 0603-592-345.
Ciągnik Ursus C330, tel. kom. 0509-231830.
Termit sadowniczy nowy, tel. kom. 0506188-515.
Ślęza sadownicza, mały kosz, duży kosz, tel.
kom. 0506-188-515.
Owijarka do sianokiszonek; pług Overum 4
obrót, 1998 rok, 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.
Siewnik Fiona 3 m, siewnik Fiona 2,5 m,
żmijka do zboża 8,5 m ocynkowana, 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.
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.
Talerzówka Kverneland 5,5 m hydraulicznie
składana; talerzówka Viking 3,6 m składana
do transportu, talerze o śr. 10 cm, 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.
Przyczepa technologiczna Fortschtitt Annaburger do kiszonek, hydrauliczna klapa, rotor
dozujący; Case Maxmus 5140 1992 rok, tel.
kom. 0792-999-135.
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.
Rozrzutnik Borchard 8-9 t, hydrauliczna
klapa, stan jak nowy, pług Kverneland F-160
4x4, nowe elementy robocze, tel. kom. 0792999-135.
Przetrząsaczo-zgrabiarka 5, jęczmień i pszenżyto, tel. kom. 0889-513-764 po 18.00-tej.
Owijarka Sipma, tel. kom. 0606-324-970.
Ciągnik 3512, 1996 rok, tel. (042) 719-60-14.
Ciągnik 3512, 1998 rok, tel. kom. 0601343-854.
Rozrzutnik 1-osiowy, 2900 zł, tel. kom.
0503-730-843.
Pług 2-skibowy zagonowy, pług 3-skibowy zagonowy, pług 2-skibowy obrotowy, kopaczka
do ziemniaków i obsypnik do ziemniaków, tel.
kom. 0504-335-941.
Ursus C360, rok 1978, rozrzutnik 2osiowy, rok
1984, kultywator, brony trójki i lekkie posiewne, pług 3-skibowy, beczkowóz aluminiowy
1200l 2-osiowy, waga 200 i 800kg, tel. kom.
0885-842-963.
Sprzedam ciągnik Renault 110 54, 110 KM,
4x4, Stan bdb., tel. kom. 0696-058-703.
Prasę zwijającą JOHN DEAR 550, tel. kom.
0600-475-814.
Beczka asenizacyjna, niemiecka, 3000l,
hydrauliczne sterowanie, pompa o dużej wydajności, Maurzyce 11, gmina Zduny.
Siekacz do buraków, Maurzyce 29, gmina
Zduny.
Przyczepa D-47, tel. kom. 0505-997-941.
Wykonuję maszyny do łupania drewna
i pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Ursus C-330M, 1989 rok, 1350 Mtg, stan bdb,
tel. (046) 838-79-94, tel. kom. 0886-315-855.
Orkan do zielonek, przyczepę samozbierającą
do sianokiszonki „Pottinger” 8ton, siewkę do
nawozu Amazone, opryskiwacz samojezdny
2500l, beczkę asenizacyjną 3000l, tel. kom.
0509-293-050.

Wóz paszowy i rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. kom. 0693-036-673 wieczorem.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna i prądnicę 16 kW, tel. kom. 0661-409-230.
Pług 3 grudziądzki, tel. kom. 0502-585-456.
Wycinak nożowy z dociskiem, tel. kom.
0606-324-970.
Ciągnik C-360, 1986 rok, tel. kom. 0888282-836.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska III,
tel. kom. 0792-249-946.
Zbieracz cebuli, tel. kom. 0697-714-837.
Siewnik zbożowy Poznaniak 6, tel. kom.
0697-714-837.
Ursus C-360, 1985 rok, oryginał, nowe ogumienie, przyczepa niska wywrotka, 4 t, 1995
rok, jak nowa, stan idealny, kabina do C-360,
Wygoda 8.
Kultywator do ciągnika trzydziestka,
tel. (046) 837-14-61.
Przyczepa 10 t, tel. (046) 861-65-78 wieczorem, tel. kom. 0787-417-558.
Ciągnik C-360 3P bez możliwości rejestracji,
tel. kom. 0604-778-092.
Ciągnik C-360-3P, tel. kom. 0503-952-792.
Sprzedam głębosz 3 łapy, tel. (024) 28214-48.
Zetor 5340, 1996 rok, krajowy, tel. kom.
0604-213-682.
Cyklop, mieszalnik 2T, opryskiwacz 400
l, C-335, pług 2, tel. kom. 0601-750-723
wieczorem.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę,
sadzarkę czeską do ziemniaków, pług dwuskibowy. Kocierzew Płd. 15.
C-330, 1971 rok, tel. kom. 0502-939-200.
Rozrzutnik 1-osiowy, 1995 rok, tel. kom.
0880-353-819.
Kopaczka 2-rzędowa, tel. kom. 0502-939200.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, tel. kom. 0880353-819.
Rozdrabniacz Jemioł, tel. kom. 0502-939200.
Opiełacz 6-rzędowy do warzy i truskawek, tel.
kom. 0502-939-200.
Zgrabiarka 5, tel. kom. 0880-353-819.
Tury nowe do C-360, C-330, 3512, 2812, MF
255, 235, T-25, hydrauliczne, łyżka, widły,
krokodyl oraz na linkę, nowe mocowania, tel.
kom. 0608-128-670.
C-330M, 1988 rok, T-25, 1980 rok, rozrzutnik
2-osiowy, pług 2-skibowy, tel. kom. 0608128-670.
Tur 3-sekcyjny Hydramet do Zetor lub pochodnych, tel. kom. 0608-128-670.
Betoniarko-mieszarki, pojemność od 400 do
800 l. zasilanie elektryczne bądź hydrauliczne,
tel. kom. 0608-128-670.
Glebogryzarka 1,60 m, tel. kom. 0502-939200.
Pług 3 (2 + 1), kultywator 2,70 m Grudziądz,
tel. kom. 0502-939-200.
Rozrzutniki Tandem 6 t, talerzówki, agregaty,
tury, tel. (046) 837-53-86.
Beczka asenizacyjna ocynkowana 3000 l, gruber 2 m, 2,20 m, tel. kom. 0601-297-783.
Widlak GPW 2009, Gliwica Disel C-330,
udźwig 2,5 t, maszt 3,30 m, wspomaganie, stan
bdb, tel. kom. 0500-385-907.
C-385, 1981 rok, stan dobry, tel. kom. 0692601-689.
MF-255, 1993 rok, z kabiną komfortową,
1900 Mtg, prasa Z-224/2 Sipma, 2000 rok, z
podajnikiem, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 10540 4x4, 1998 rok; Zetor 6340, 4x4,
1998 rok; Zetor 7340, 4x4, 1997 rok, beczka
asenizacyjna HTS Forshnit 8000l (plastik);
prasa rolująca Deutsh Fahr Vicon, 2001 rok,
tel. kom. 0608-420-169.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1990 rok, ładowacz tur
do ciągnika Zetor 5340/7340 lub podobne, tel.
kom. 0692-601-689.
Zetor 5211, 1988 rok ze wspomaganiem, tel.
kom. 0692-601-689.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka do
ładowania, 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.
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.
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.
Kombajn ZO56 Super Bizon, 1985 rok, pług
3-skibowy fabryczny, słoma, siano belowane,
drewno opałowe brzoza, obornik bydlęcy, tel.
kom. 0506-833-114.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0605-722-879.
Zetor 5211, 1989 rok, stan bdb, tel. kom.
0605-722-879.
Deszczownia szpulowa 350m, wąż śr. 75
zwijany, z przekaźnikiem, wycinak Strautmann
podwójny pionowy nóz, beczkowóz 3500l,
opony do C-330 używane, dmuchawa, tel.
kom. 0880-855-911.

Ursus 902, 1984 rok, stan dobry, tel. kom.
0606-401-265.
Opryskiwacz 400 l 12 m, stan bdb, tel. kom.
0604-785-665.
Rozrzutnik dwuosiowy, Tur do C-360, tel. kom.
0792-025-205.
Kombajn zbożowy Claas Dominator 80, tel.
kom. 0721-280-652.
Sprzedam kopaczkę do ziemniaków, kosiarkę
listwową, ceny do uzgodnienia, tel. kom.
0792-440-058.
Agregat na bronie, szerokość 1,90 m, niedrogo,
tel. kom. 0503-654-884.
Zetor72-11 lub 33-20, tel. kom. 0501-504723.
Zetor 53-40 1996 rok lub Zetor 96-41 Frontera
2004 rok, tel. kom. 0500-222-737.
Ferguson przedni napęd, 1983 rok, tel. kom.
0500-158-710.
MTZ-Pronar 82 TSA 2002 rok, tel. kom.
501504723.
John Deere 6200 1998 rok z turem lub bez, tel.
kom. 501504723.
Ursus 35-12 lub 28-12, tel. kom. 501504723.
Ładowacz tur do MF-255, ładowacz tur do
Ursus 53-14, ładowacz tur do John Deere, pług
4skibowy, rozrzutnik do obornika 2osiowy, tel.
kom. 501504723.
Zetor 77-45 1988rok, tel. kom. 500222737.
Belarus NTZ, nowe, raty, gwarancja, tel. kom.
501504723.
Nowe tury-MTZ, Zetor, Ursus itp, tel. kom.
501504723.
Sprzedam ładowacz do ciągnika na tył, tel.
kom. 0665-374-423.
Sprzedam przekładnię do wyciągu 2 szt., tel.
kom. 0665-374-423.
Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.
Trelinka, duże ilości, tel. kom. 0604208-588.
Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy + dodatkowe
burty, stan bdb, tel. kom. 0607-889-255.
Sprzedam New Holland M100 1998 rok 3200
MTG przedni TUZ klimatyzacja biegi pełzające cena 68000 zł tel. kom. 0696-048-130.
Tanio sprzedam pług 4-skibowy i gleboryzarkę,
tel. kom. 0606-383-995.
Sprzedam C 363 P, stan idealny, 914, Pronar SA
i prasę kostkującą, tel. kom. 0666-936-403.
Sprzedam prasę zwijającą Sipma Z279/1 lub
Warfama Z543, tel. kom. 0608-354-272.
Ciągnik 330, 1978 rok, tel. kom. 0663-558588.
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.
Koparka linowa KM 251, tel. kom. 0601348-899.
Zetor po kapitalnym remoncie-super stan, tel.
kom. 0506-609-999.
Opryskiwacz ślęza z małym koszem, tel. kom.
0678-369-693.
Ciągnik John Deere 2120 z turem, tel. kom.
0511-105-119.
Rozrzutnik jednoosiowy, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0502-992-952.
Ciągnik Ursus 1614, 1995 rok, kombajn Anna,
tel. kom. 0600-946-244.

Sprzedam kwotę mleczną 32000 kg, tel. kom.
0667-667-087.
Kwota mleczna 3,5 tys l, tel. kom. 0663647-066.
Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167670.
Sprzedam kwotę mleczną 6tys. litrów, tel. kom.
0512-874-011.
Kwota mleczna, tel. (046) 838-82-10 po
18.00-tej.
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.
Wytłoki z jabłek- sprzedaż, dowóz do klienta,
tel. kom. 0604-976-593.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0663-319-284.
Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0518-748-133.
Sprzedam schładzalnik do mleka 520 l, Weldholmz, stan bdb, kwotę mleczną 20000 kg,
krowę. Pilaszków 62, tel. (046) 837-14-07.
Widlak GPW 2009, Gliwica diesel C-330,
udźwig 2,5 t, maszt 3,30 m, wspomaganie, stan
bdb, tel. kom. 0500-385-907.
Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg,
tel. (046) 838-86-05, tel. kom. 0695-131-493.
Działka rolno-budowlana przy trasie Kwiatek
800 mkw., tel. kom. 0507-325-487.
Sprzedam kwotę mleczną 9000 kg,
tel. (024) 277-95-51.
Łąka 1,61ha, tel. kom. 0693-088-782,
Bednary.
Sprzedam kwotę mleczną 2393 kg,
tel. (046) 839-64-95.
Sprzedam kwotę mleczną, gm. Sanniki, tel.
kom. 0602-670-883.

Sprzedam chłodzialnik o pojemności 350 l,
siano w dużych belach, tel. (046) 838-75-23.
Sprzedam 3 tunele, tel. kom. 0509-195-085.

EKO SERWIS poszukuje osoby z
ciągnikiem i pługiem do współpracy w
zakresie odśnieżania. Miejsce realizacji
zlecenia - Łowicz, tel. (046) 830-35-25,
tel. kom. 0600-415-610.

Sprzedam szczeniaki Owczarki Niemieckie,
tel. kom. 0604-448-293.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
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 Bernardyny, tel. kom.
0602-394-036.
Czarny szczeniak Ratlerek, 0604109-057 po 16.00-tej, tel. kom. 0692405-410.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0513-291600.
Sprzedam szczenięta Labradory maści czarnej
i biszkoptowej, tel. (046) 838-80-83, tel. kom.
0668-171-618.
Perliczki - brojlery, króliki - barany francuskie,
tel. kom. 0603-708-043.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, West, Cavalier,
Szpic pomeranian. Szczenięta, tel. kom.
0662-093-975.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0784-790893.
Oddam w dobre ręce szczenięta 8-tygodniowe
mieszańce jamnika oraz 1,5-roczną sukę ich
matkę, tel. kom. 0694-535-433.
Sprzedam Yorka półtorarocznego, tel. kom.
0507-081-037.
Sprzedam młodą sukę Dobermana 8-miesięczną, tel. kom. 0784-096-656.
Sprzedam kucyki, tel. (046) 839-65-70.
Sprzedam szczeniaki rasy Amstaf (odrobaczone), tel. kom. 0608-179-312.
Klacze w różnym wieku z bardzo dobrym
pochodzeniem, tel. kom. 0506-169-967,
0501-369-831.
Okazja! ogierek 9 miesięcy kary, w rodowodzie
Enetyc, Kwartet, Dakota, 1600 zł, tel. kom.
0506-169-967, 0501-369-831.
Yorki miniaturki, tel. kom. 0662-273-215.
Chow-chow szczenięta, szczepione, tel. kom.
0504-010-956.
Szczeniak rasy Husky Syberyjski, 11-tygodniowy, tel. kom. 0500-519-923.
Westy - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Mopsy sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Beagiel 8-tygodniowy, tel. kom. 0660-571533.
Sprzedam sznaucery olbrzymy, tel. kom.
0782-510-334.
Yorki - krycie, tel. kom. 0696-240-539.
Sprzedam źrebicę 1-roczną dotacyjną, tel. kom.
0693-848-103.
Sprzedam szczeniaki długowłose Owczarki
niemieckie 2 szt. 9-tygodniowe, 1 szt. 13-tygodniowa, tel. (046) 835-32-05.
Szczeniaki owczarka niemieckiego, tel. kom.
0781-289-968.
Labradory szczenięta, tel. (046) 874-60-42, tel.
kom. 0506-740-564.
Pięć klaczy, dwa ogiery zimnokrwiste z papierami, tel. (046) 838-88-42.
Owczarek niemiecki 6-miesięczny, po rodowodowych rodzicach, suka Wilczór 2 lata, tel.
kom. 0880-689-422.
Szczeniak bokserek 8 tygodni, brązowy, oddam
Alascan Malamute 6 lat, piękne, tel. kom. 0695542-104 693542103.
Króliki mięsne ok. 150 szt, tel. kom.
0697-634-257.
Sprzedam Wyżły szczenięta, tel. kom. 0602238-206.
Kucyki, tel. kom. 0506-609-999.

Oddam w dobre ręce szczeniaki mieszańce
owczarka niemieckiego, około 3 miesiące.
Brzezia gm. Sanniki, tel. (024) 277-72-01.
Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz ul.
Chełmońskiego 31. Specjalista chorób psów i
kotów. USG, Rentgen, EKG, badania labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe. www.
tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,  
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46)
830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00

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

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

Zapatero
po stronie zabójców
Kilka lat temu w Hiszpanii wywołała burzę pana książka „Mity wojny
domowej”. Czy wpłynęła ona na postrzeganie tego okresu przez pana
rodaków?
Owszem. Była to książka historyczna bodaj najlepiej sprzedająca się
w Hiszpanii przez wiele lat. Ale ponieważ lewica dysponuje u nas większością środków przekazu (dotyczy to
prasy, telewizji i radia), nadal kłamie.
Próbowano mnie cenzurować, nawet
wsadzić do więzienia, jakbyśmy żyli na
Kubie Fidela Castro czy we Włoszech
Mussoliniego. (...)
Poza Hiszpanią o postrzeganiu
hiszpańskiej wojny domowej i frankizmu przesądziły nie prace historyków,
ale „Komu bije dzwon” Hemingwaya,
„Guernica” Picassa czy - ostatnio - film
„Labirynt Fauna”. Twórcy byli i nadal
są po stronie republikanów.
Nie wszyscy, ale wielu intelektualistów rzeczywiście było po stronie
Frontu Ludowego. Tak jak wielu było
po stronie Stalina. A ilu było po stronie Hitlera! Na ogół są to osoby bardzo źle poinformowane. Mówił już
o tym José Ortega y Gasset (hiszpański pisarz i filozof 1883-1955 - przyp.
RP). Napisał list do Einsteina i paru

Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10, 046-837-20-22,
046-837-26-74.
Gaz butlowy:  046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95

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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30,
sob. 8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno:
czynna:  pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Lecznica dla zwierząt:  
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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

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

innych osób, które podpisały manifest
popierający Front Ludowy. Stwierdził
w nim: problem w tym, że nie macie
najmniejszego wyobrażenia o tym, co
się stało i co się dzieje w Hiszpanii. Ci
ludzie wypowiadali się, nie mając zielonego pojęcia o lewicowym terrorze,
jaki tu panował. Tak jest nadal. Tu,
w Hiszpanii, jest wielu intelektualistów
i artystów, którzy żyją z subwencji rządowych i mówią to, co pasuje rządowi.
Poza Hiszpanią jest to z kolei przede
wszystkim kwestia dezinformacji. Proszę sobie wyobrazić, że moja książka
„Mity wojny domowej” ukazała się tylko
w tłumaczeniu na język polski. We Francji została przełożona dwa lata temu,
zapowiedziano jej publikację przez wydawnictwo Tallandier, ale do dziś nie
wyszła. To dowodzi, że istnieje cenzura. Pewne wydawnictwo kanadyjskie
zobowiązało się do opublikowania przekładu i dzieje się to samo: mijają lata,
a oni nie wydają mojej książki. Podobnie
było z Orwellem: opisał swoje doświadczenia z wojny domowej w Hiszpanii
i oczywiście lewica tego nie zaakceptowała. Było prawie niemożliwe wydanie
jego książki w Anglii. (...)
Z Luisem Pio Moa Rodriguezem,
hiszpańskim pisarzem i publicystą
rozmawiała Małgorzata
Tryc-Ostrowska.
„Rzeczpospolita”, 31.10.-2.11.2008r.

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. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięć osób.
 „Powrót do przeszłości” - wystawa prac malarskich Moniki Rosiak, Gminna Biblioteka Publiczna
w Bielawach, czynna do 15 listopada.
 Prace Stanisława Noakowskiego - wystawa czynna
do 16 listopada, Muzeum w Łowiczu.
 „Impresje” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Muzeum w Łowiczu, czynna do 30 listopada.
- 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

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

Celem rządu
jest tylko trwanie
Gabinet Donalda Tuska nigdy nie miał
zadatków na rząd mistrzów świata. Rozliczanie go z wyborczych haseł - 10 zobowiązań czy 20 obietnic - wydaje się
być zajęciem jałowym. Rządy można
realnie oceniać jedynie względem celu,
jaki przed sobą stawiały. Jeśli przyjąć,
że celem rządu AWS były reformy społeczne, a celem rządu PiS - skuteczna
czy mniej skuteczna - budowa IV RP,
to celem rządu Donalda Tuska wydaje
się przetrwanie.
Zasadne są przypuszczenia, że trwająca kadencja jest obliczona na przyszły
wyborczy sukces: w wyborach prezydenckich za dwa, a w parlamentarnych
za trzy lata.
Dlatego kiedy patrzę na rząd PO PSL, to pierwszym moim skojarzeniem
jest przeciętny uczeń. Taki, który zawsze
siada w ostatniej ławce, rzadko dostaje
pały, ale jeszcze rzadziej zaskoczy celującym. Kiedy dostanie piątkę, spotyka
się z aplauzem.
Taką piątką w dzienniczku Donalda Tuska są emerytury pomostowe:
dowodzą jego konsekwencji i pewnego stopnia odwagi. Odbierając przywileje, musiał liczyć się z niezadowoleniem. Kiedy to już zrobił, większość
mediów wpadła w zachwyt tym większy,

 „Łowickie nekropolie” - wystawa prac Sylwestra
Cichala oraz Jacka Rybusa, czynna do 30 listopada,
Katedra w Łowiczu.
 Prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Parmy oraz ze Skierniewic, a także artystów amatorów, wystawa czynna w Gminnym Ośrodku Kultury
w Bolimowie

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 13 listopada:
 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”
 godz. 20.00 - „Świadectwo”
Piątek-środa, 14-19 listopada:
 godz. 17.00 - „Świadectwo”
 godz. 19.00 - „Rok 1612” - Rok 1612 był wyjątkowy w historii polskich stosunków z Rosją. Czasy
anarchii i wewnętrznych walk o tron cara Rosji pchnęły
sąsiedzkie kraje do starań o objęcie władzy na Kremlu.
Udało się to Polakom. Najbardziej bezwzględny
z polskich hetmanów dotarł do Moskwy. Wymordował
następców tronu i pojmał księżniczkę Ksenię Godunow.
Ślub z nią miał zapewnić mu tytuł cara i władzę nad
terenami Rosji. Oprawca zakochał się jednak w ofierze.
Hetman stanął przed trudnym wyborem: uszanować jej
wolność, czy nadal z krwią na rękach dążyć do władzy.

Koncerty:
Sobota, 15 listopada:
 godz. 18.00 - koncert białoruskiego chóru męskiego „Brest Street Boys”, sala barokowa łowickiego
muzeum, wstęp bezpłatny.

Inne:
Czwartek, 13 listopada:
 godz. 19.00 - „Slam” - Turnieju Prezentacji
Poetycko - Muzycznych, Pracownia Sztuki Żywej
w Łowiczu
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 13.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pt. 14.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
sob. 15.11. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
ndz. 16.11. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pn. 17.11. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
wt. 18.11. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
śr. 19.11. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
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. 16.11. ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
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

im słabsze okazywały się dotychczasowe osiągnięcia.
Ten wizerunek przeciętniaka jest
jednak dobrze przemyślany. Wiadomo, że ludzie oczekują spokoju i normalności, a nie wielkich reform i odwracania porządku do góry nogami.
Gdyby premier naprawdę chciał już
dziś zmienić kraj, okazałoby się to dla
niego szalenie kosztowne. Na to go
nie stać. Cel jest wyznaczony: za trzy
lata zwycięstwo z możliwie dużą przewagą, która pozwoli rządzić możliwie
samodzielnie. Wtedy będziemy mogli
oczekiwać realizacji obietnic, bo dotychczas rozliczenie każdego premiera było cokolwiek przedwczesne. Mało
kto potrafił opanować państwową machinę i pchnąć ją na najwyższe obroty
w cztery lata.
Jeżeli więc rozliczać rządy z realizacji celów, to rząd Tuska zasłużył na
solidną czwórkę. Notowania są wciąż
wysokie, premier wciąż jest lubiany.
Jeśli znajdzie magiczną sztuczkę, która pozwoli mu tak jechać przez kolejne trzy lata, to może okazać się tym
pierwszym, który utrzyma w wolnej
Polsce władzę. Lecz jeśli się przeliczy, to okaże się, że znów zmarnowaliśmy czas.
Dorota Gawryluk,
publicystka Polsatu
„Dziennik”, 12 listopada 2008 r.

urodzi³y siê:
SYNKOWIE
-

państwu Cieślakom ze Stępowa
państwu Boguckim z Goleńska
państwu Baronowskim z Brodnego Towarzystwa
państwu Wawrzyńczakom z Rząśna
państwu Singh z Łowicza
państwu Lesiakom z Bobrownik
państwu Popławskim z Bielaw
państwu Słubikom z Łowicza

ślubowali sobie:
- Mariusz Gawroński z Mastek
i Katarzyna Bińczak z Małszyc
- Tomasz Frankowski
z Kocierzewa Południowego
i Barbara Grzegory z Wyborowa
- Tomasz Wilk z Krępy
i Monika Koza z Lisiewic

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 10.11.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,10 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: 4,20 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,10 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 3,00-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,50-5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 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 zł/kg+VAT;
byki 5,00 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 7.11.2008 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
brokuły
kapusta brukselka
kabaczek
sałata

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.
szt.
kg
szt.
szt.

1,00
1,00-1,50
0,50-1,00
0,70-2,00
5,00-6,00
4,00-6,00
1,00-3,00
3,00
1,50-2,50
1,00-2,00
22,00
2,00-4,00
4,00-6,00
2,00-2,50
1,00
2,50-5,00
0,80-1,00
6,00-7,50
2,00-2,50
2,00-2,50
1,00-1,50
1,00-1,50
1,50-2,50
0,80-1,00
2,00-3,00
3,50-4,00
4,00
2,00
2,00-2,50

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 10.11.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:

 sprzątaczka  ślusarz  spawacz  monter
konstrukcji stalowych  operator wózka widłowego  osoba do rozładunku owoców i warzyw
 sprzedawca (dział owocowo- warzywny)  fryzjer  tokarz  sprzedawca-kasjer  mechanik
samochodowy  elektromonter  sprzedawca
 pracownik zakładu pogrzebowego  ekspedient- barman  elektryk  zastępca kierownika
sklepu  robotnik budowlany do prac wykończeniowych  barman  kelnerka  operator
myjni samochodowej  przetwórca owoców
i warzyw  nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych  pracownik biurowy/specjalista ds. administracyjnych  nauczyciel fizyki
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna
w sztafetowych biegach przełajowych

Awans Che³moñskiego,
trzecie miejsce Grabskiego

Rozgrywki o mistrzostwo Łowicza amatorów stoją na zróżnicowanym poziomie.

Piłka siatkowa - 4. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Ekonomik i Retki liderami

Łowicz, 31 października, 7 listopada. Za nami kolejne zmagania amatorów
piłki siatkowej. W dwa piątkowe wieczory rozegrano 4. i 5. kolejkę X edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza, po których
w tabelach już widać, kto będzie walczył
o najwyższe laury.
Stanowiący dotychczas największą niespodzianką rozgrywek podopieczni Zofii Kucharskiej mieli kłopoty kadrowe
i okazało się, że osłabienia składu były znaczące dla końcowego wyniku w pojedynku
z „Ekonomikiem”. Zespół trenera Tomasza
Czubaka wygrał w 4. kolejce bardzo zdecydowanie. W 5. kolejce siatkarze z „Ekonomika” pokonali bez problemów Pijarską
i dzięki temu zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Na drugie miejsce awansował zdecydowany faworyt grupy A - TKKF BS Głowno,
który odniósł trzecie i czwarte zwycięstwo
po 3:0. Bez zwycięstwa i bez punktów nadal w grupie A pozostaje młoda ekipa Pijarskiej, która zdecydowanie odbiega od poziomu czołowych ekip.
W grupie B w na pierwszym miejscu
umocnił się LZS Retki, który rozgromił młodych zawodników Gimnazjum nr 3 w Łowiczu 3:0 oraz pewnie pokonał podopiecznych Piotra Słomy z ZSP nr 1 w Łowiczu
(także 3:0). Nadal bardzo dobrze radzi sobie
młodzież z BS TKKF 45 Głowno, która odniosła kolejne dwa zwycięstwa i jest wiceliderem. Ważne dwa mecze wygrali Rude
Boys Jamaica, pokonując dotychczasowego
wicelidera ZSP nr 1 Łowicz i TKKF Księżak Łowicz. Ekipa Rude Boys awansowała na trzecie miejsce i udowodniła tym samym, że będzie liczyć się w fazie finałowej.
Bez zwycięstwa pozostaje najsłabszy zespół

z Gimnazjum nr 3. Młodzi siatkarze nie wygrali jeszcze seta, ale oni dopiero uczą się
siatkarskiego rzemiosła.
Kolejne zmagania siatkarzy amatorów
odbędą się w hali sportowej OSiR nr 2
w Łowiczu już w najbliższy piątek, a początek jak zwykle o godz. 16.00.
4. kolejka AMŁ grupa A:
 UKS EKONOMIK Łowicz - II LO
Łowicz 3:0 (25:11, 25:13, 25:12)
 TKKF BS Głowno - BAD BOYS
Zduny 3:0 (25:14, 25:21, 25:20)
 UKS KORABKA Łowicz - PIJARSKA Łowicz 3:1 (25:13, 25:14, 27:29,
25:16)
AGATATEAM Łowicz - LZS II Retki 3:0 (25:16, 25:23, 25:17)
Pauza: ZSP 2 BLICH Łowicz.
5. kolejka AMŁ grupa A:
 PIJARSKA Łowicz - UKS EKONOMIK Łowicz 0:3 (7:25, 13:25, 17:25)
 ZSP 2 BLICH Łowicz - UKS KORABKA Łowicz 0:3 (24:26, 22:25,
21:25)
 ZSP Zduńska Dabrowa - AGATA
TEAM Łowicz 3:1 (25:22, 15:25, 25:20,
25:23)
 II LO Łowicz - TKKF BS Głowno
0:3 (16:25, 14:25, 9:25)
Pauza: LZS II Retki.
1. UKS Ekonomik Łowicz
5 13 15:4
2. TKKF BS Głowno
4 12 12:0
3. II LO Łowicz
5 9 9:6
4. UKS Korabka Łowicz
5 11 12:7
5. ZSP 2 Blich Łowicz
4 6 6:6
6. Agata Team Łowicz
4 4 6:9
7. ZSP Zduńska Dąbrowa
5 6 7:10
8. LZS II Retki
4 2 4:12
9. Pijarska Łowicz
4 0 1:12

Piłka siatkowa - 4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Drugie zwycięstwo Or³a
 HKS ORZEŁ Łowicz - LECHIA
II Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:19,
25:16, 25:21)
Orzeł: Damian Bąba, Michał Gudaj, Adrian Walczak, Maciej Pochwała, Rafał Rogowski i Kacper Dur oraz Michał Bińczak.
Łowicz, 8 listopada. Drugie cenne
zwycięstwo w meczu ligowym w rozgrywkach wojewódzkiej ligi piłki siatkowej kadetów odniosła łowicka drużyna HKS Orzeł.
Przed rozgrywkami trener Roman Styczyński stawiał sobie za cel ogrywanie się
i wiedział, że trudno będzie o dobre wyniki. Nasi zawodnicy to amatorzy, którzy
niedawno rozpoczęli zawodniczą przygodę z siatkówką, a wcześniej grali jedynie
w Amatorskich Mistrzostwach Łowicza.
Jednak zapał i wiara naszego szkoleniowca w stworzenie ekipy rywalizującej w li-

dze wojewódzkiej przynosi efekty. W sobotę
podopieczni trenera Styczyńskiego odnieśli
drugie zwycięstwo, pokonując drugi zespół
Lechii Tomaszów Mazowiecki. Pierwszą
i drugą partię Orły wygrały bardzo zdecydowanie. W ostatniej odsłonie nasi zawodnicy
lekko się zdekoncentrowali i do połowy seta
był remis. W końcówce dobra gra blokiem
pozwoliła odskoczyć na cztery punkty wygrać mecz 3:0.
Łowiczanie zagrali dobre zawody i pokazali, że szybko robią postępy. Powoli widać
efekty treningów. Nasi zawodnicy zdecydowanie poprawili grę w polu oraz odbiór piłki. W meczu z Lechią już było widać ciekawe zagrania w ataku. Pojawiała się „krótka”
i zbicie z drugiej linii.
Wyglądało to bardzo ciekawie i trzeba
powiedzieć, że młodzi chłopcy pokazu-

4. kolejka AMŁ grupa B:
 ESSATO TEAM Łowicz - TKKF
KSIĘŻAK Łowicz 2:3 (25:18, 25:27,
15:25, 25:23, 12:15)
 SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skierniewice - HKS ORZEŁ Łowicz 3:1 (25:11,
21:25, 25:21, 25:19)
 RUDE BOYS JAMAICA Łowicz ZSP 1 Łowicz 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)
 TKKF 45 Głowno - KIA MOTORS
ZATORZEŁowicz3:0(25:18,25:17,25:18)
 LZS Retki - GIMNAZJUM NR 3
Łowicz 3:0 (25:6, 25:7, 25:8)
5. kolejka AMŁ grupa B:
 HKS ORZEŁ Łowicz - ESSATO
TEAM Łowicz 3:1 (16:25, 25:21, 25:22,
25:20)
 KIA MOTORS ZATORZE Łowicz
- SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skierniewice 1:3 (25:10, 18:25, 20:25, 25:20)
 TKKF KSIĘŻAK Łowicz - RUDE
BOYS JAMAICA Łowicz 1:3 (19:25,
22:25, 30:28, 18:25)
 ZSP 1 Łowicz - LZS Retki 0:3 (11:25,
23:25, 19:25)
 GIMNAZJUM NR 3 Łowicz - BS
TKKF 45 Głowno 0:3 (9:25, 13:25,
9:25)
1. LZS Retki
5 14 15:2
2. BS TKKF 45 Głowno
5 12 14:5
3. Rude Boys Jamaica
5 12 12:5
4. Skierniewicki Węgiel
5 10 11:8
5. ZSP 1 Łowicz
5 7 8:10
6. Essato Team Łowicz
5 6 9:11
7. HKS Orzeł Łowicz
5 6 7:10
8. KIA Motors Zatorze
5 3 5:12
9. TKKF Księżak Łowicz
5 2 5:14
10. Gimnazjum nr 3 Łowicz 5 0 0:15
Zbigniew Łaziński

ją, że jest miejsce na sekcję piłki siatkowej
w Łowiczu. Ale na pewno nie ma dzieci
w naszych szkołach na tyle sekcji w tak małym mieście. Powoli tworzy się konkurencja, ale może to dobrze. Niech rodzice zadecydują, jaką dyscyplinę będą trenować
ich pociechy.
4. kolejka: HKS Orzeł Łowicz - Lechia II Tomaszów Mazowiecki 3:0. Mecze: Bzura Ozorków - Juvenia Rawa Mazowiecka i Wifama II Łódź - Skra I Bełchatów
przełożono.
1. Skra I Bełchatów
3 9 9:1
2. Wifama II Łódź
2 6 6:0
3. HKS Orzeł Łowicz
4 6 6:7
4. Bzura Ozorków
2 3 4:3
5. Juvenia Rawa Maz.
3 3 4:6
6. Lechia II Tomaszów Maz.
4 0 0:12
W 5. kolejce, która odbędzie się w sobotę
11 listopada zagrają: Juvenia Rawa Mazowiecka - Wifama II Łódź, Lechia II Tomaszów Mazowiecki - Bzura Ozorków i Skra
I Bełchatów - HKS Orzeł Łowicz.
Zbigniew Łaziński

Rawa Mazowiecka, 29 października. Dwa miejsca na podium wywalczyli
w Rejonowej Licealiadzie Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych reprezentanci powiatu łowickiego. Drugie miejsce
wywalczyła ekipa dziewcząt z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, które tym samym wywalczyły awans do finału wojewódzkiego.
Zawody te odbędą się 26 marca 2009 roku
w Konopnicy.
W biegu chłopców natomiast trzecie miejsce zajęła sztafeta uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu.
 DZIEWCZĘTA:
1. LO Rawa Maz.
33:27,44
2. I LO Łowicz
34:04,74
3. ZSCEZiU Rawa Maz.
34:46,86
4. LO Skierniewice
35:22,48
5. ZSZ 3 Skierniewice
35:32,37
6. LO Krośniewice
37:00,61
Wicemistrzyniami rejonu okazały się
uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu: Sylwia
Kucharska, Klaudia Sędecka, Kinga Drązikowska, Aneta Bura, Sylwia Warda, Renata Serocka, Monika Kowalczyk, Sylwia
Dudzińska, Anna Rybus i Wioletta Miodek oraz Maria Kalińska i Martyna Maciaszek - nauczyciele w-f Tomasz Piasecki, Przemysław Popławski i Jarosław
Woźniak.

 CHŁOPCY:
1. LO Rawa Maz.
32:31,44
2. ZSZ 3 Skierniewice
33:19,61
3. ZSP 4 Łowicz
33:24,07
4. LO Skierniewice
33:32,37
5. ZSCEZiU Rawa Maz.
33:38,22
6. ZSP Bolimów
33:47,72
7. I LO Łowicz
33:55,62
8. LO Kutno
35:06,68
9. ZS 3 Kutno
35:13,81
Trzecie miejsce w rawskich zawodach
wywalczyli reprezentanci Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu, a w ekipie tej znaleźli się: Dawid Dutkiewicz, Michał Ostapowicz, Damian Walędzik, Maciej Sujkowski, Damian Kielan, Karol Szkup, Konrad
Wolski, Dawid Sut, Dawid Kardialik i Artur Jabłoński oraz Sebastian Lenarczyk, Piotr
Rejnis, Wojciech Szkup i Paweł Franaszek nauczyciel w-f Paweł Kępka.
Dopiero siódme miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, a drużynę tę
reprezentowali w rawskich zawodach: Michał Spychała, Miłosz Dołgoruki, Krzysztof Rykowski, Wojciech Rutkowski, Piotr
Miazek, Grzegorz Waligórski, Tomasz Fabijański, Jarosław Fabijański, Wrona, Łukasz
Gać - nauczyciele w-f Tomasz Piasecki,
Przemysław Popławski i Jarosław
Woźniak.
(p)

Sport szkolny - zawody rejonowe w sztafetach pływackich

Trzy trzecie miejsca
Skierniewice, 7 listopada. W rozgrywanych w skierniewickiej Pływalni „Nawa”
niespodzianek nie było. Komplet miejsc premiowanych awansem do etapu wojewódzkiego wywalczyli gospodarze, a zespoły
z Łowicza zdobyły trzy trzecie miejsca.
Na trzecim miejscu zostali sklasyfikowani
w rywalizacji szkół podstawowych w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej na dystansie 8x25 m uczniowie łowickiej „Jedynki”. Gimnazjaliści z „Dwójki” w sztafecie 10x25 5 w ramach Rejonowej Gimnazjady Szkolnej zajęli dwa trzecie
miejsca: zarówno w wyścigu dziewcząt, jak
i chłopców.
 REJONOWE IMS:
Dziewczęta:
1. SP 9 Skierniewice
2:25,13
2. SP 4 Skierniewice
3:04,38
3. SP 9 Kutno
3:11,93
4. SP 4 Łowicz
3:13,56
W zawodach rejonowych wystartowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łowiczu: Natalia
Lesiak, Adrianna Frańczuk, Kamila Morawska, Aleksandra Siekierska, Weronika Kawka, Anna Zbrożek, Aleksandra Wojda i Małgorzata Szewczyk - nauczyciele w-f Beata
Kucińska i Paweł Doliński.
Chłopcy:
1. SP 9 Skierniewice
2:32,06
2. SP 5 Skierniewice
2:38,72
3. SP 1 Łowicz
2:52,47
4. SP 9 Kutno
2:58,95
5. SP 4 Łowicz
3:17,75
Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu wystartowali: Jędrzej Szkup, Kacper Śmiałek, Damian
Gać, Przemysław Płacheta, Szymon Fijałkowski, Piotr Popławski, Konrad Salamon
i Krzysztof Rondoś - nauczycielka w-f Iwona Górska.
Na piątym miejscu zostali sklasyfikowani uczniowie SP 4 Łowicz: Antoni Łukawski, Jan Biernacki, Błażej Grzegory-Roróg,
Dawid Siergiejczyk, Filip Płacheta, Kacper
Kosiorek, Michał Fabijański i Piotr Wójcik
- nauczyciele w-f Beata Kucińska i Paweł Doliński.

 REJONOWA GIMNAZJADA SZKOLNA:
Dziewczęta:
1. GP 2 Skierniewice
2:55,85
2. GP 1 Skierniewice
2:59,72
3. G 2 Łowicz
3:11,81
4. Pijarskie GKP Łowicz
3:32,00
Trzecie miejsce w rejonie zajęły uczennice Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera
w Łowiczu, a w składzie sztafety 10x25 m
znalazły się następujące zawodniczki: Aneta Pełka, Joanna Wielemborek, Aleksandra
Perzyna, Justyna Dubiel, Alicja Pytkowska,
Milena Plichta, Maja Grzegory, Magdalena
Muras, Malwina Żuchniewicz i Marcelina
Kłosińska oraz Patrycja Chmurska i Joanna Wilczyńska - nauczyciel w-f Łukasz
Petelewicz.
Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju
w Łowiczu: Marcelina Waligórska, Aleksandra Wiernicka, Milena Juchniewicz, Dominika Cichal, Ludwika Sokół, Weronika Dałek, Patrycja Klimczak, Dominika Przybysz,
Aleksandra Podrażka i Patrycja Mitręga - nauczyciel w-f Tadeusz Rutkowski.
Chłopcy:
1. GP 1 Skierniewice
2:25,91
2. GP 2 Skierniewice
2:39,91
3. G 2 Łowicz
2:42,65
4. Pijarskie GKP Łowicz
dyskw.
Trzecie miejsce wywalczyła sztafeta Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu,
a e ekipie tej tym razem znaleźli się: Maciej
Muras, Piotr Antosik, Bartłomiej Grzegory, Kajetan Mosiński, Tomasz Nych, Adam
Wilczyński, Mateusz Marzec, Przemysław
Zakrzewski, Mateusz Sołtyszewski i Łukasz Kosiorek oraz Karol Olaczek i Aleksander Bratka - nauczyciel w-f Łukasz
Petelewicz.
Od falstartu rozpoczęli pływacy Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu
i ostatecznie drużyna została zdyskwalifikowana. W sztafecie płynęli: Patryk Walędziak,
Przemysław Janicki, Piotr Malejka, Hubert
Sobieszek, Michał Bursa, Adam Burzykowski, Jan Jabłoński, Michał Przybyła, Jakub Wójcik i Marcel Stańczyk - nauczyciel
w-f Sebastian Popiel.
(p)
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Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

Pewna wygrana w £odzi

Juniorzy młodsi Pelikana zakończyli rundę jesienną zwycięstwem z LUKS Bałucz, po którym utrzymali szóste miejsce w lidze.

Piłka nożna - 13. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

“

Oczko” juniorów młodszych
i zajmują szóste pozycję. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego w pierwszych minutach byli trochę zaskoczeni atakami gości. Jednak przetrzymali napór i po
kwadransie zaatakowali. Prowadzenie zdobył w 29. minucie Konrad Grenda, który otrzymał dokładne podanie od Michała
Karmelity i wyszedł „sam na sam”. Bramkarz obronił strzał, ale dobitka „Gremlina”
była już skuteczna. Przed przerwą łowiczanie mieli szansę na podwyższenie wyniku,
ale strzał Jakuba Papieża przeszedł nad
poprzeczką, a uderzenie Damiana Kosiorka było minimalnie niecelne.
Po zmianie stron goście bardzo chcieli wyrównać, ale to Pelikan zdobył gola.

 UKS JORDAN Łódź - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 43:97 (4:18, 14:37,
14:25, 11:17)
Księżak: Piotr Pawłowski 21, Mateusz
Anyszka 13, Antoni Nowak 12, Mateusz
Wasiak 11 i Łukasz Wójcik 12 oraz Mateusz Sobolewski 12, Maciej Szkup 10, Kajetan Mosiński 7 (1x3), Łukasz Łaziński 5
(1x3) i Błażej Kosiorek 3.
Najwięcej dla Jordana: Kamil Ufel 11
(1x3).
Łódź, 5 listopada. Trzecie zwycięstwo
w wojewódzkiej lidze koszykówki odnieśli
kadeci Księżaka. W ubiegłą środę łowiczanie zagrali w Łodzi z Jordanem. Zespół trenera Zbigniewa Łazińskiego pojechał
na mecz do Łodzi już prawie w całym składzie. Zabrakło jedynie Macieja Kopra, który leczy kontuzję.
Nasi kadeci już po trzech minutach wygrywali 10:0 i już było widać, że są zdecydowanie lepszym zespołem. W drugiej kwarcie w 15. minucie przewaga już była wysoka
34:4. Kiedy na parkiecie przebywali podstawowi gracze przewaga szybko rosła. Po pięciu minutach w każdej kwarcie trener Łaziński wpuszczał druga „piątkę”, która jednak
spisywała się bardzo słabo . Szczególnie było
widać brak koncentracji w obronie. Gospodarze to wykorzystywali i w tych okresach
zdobywali większość punktów. W 35. minucie przewaga była największa i wynosiła
sześćdziesiąt punktów (34:94). Po wejściu
na plac rezerwowych Jordan zdołał jeszcze
zdobyć jedenaście oczek.

Zdecydowanie najlepiej grającym zawodnikiem w tym spotkaniu był Piotr Pawłowski, który zdobył 21. punktów i był motorem
napędowym łowickiego zespołu.
W niedzielę 16 listopada łowiczanie zagrają ze Startem I Łódź, a początek tego meczu zaplanowano w hali sportowej OSiR
nr 1 w Łowiczu na godz. 12.00.
5. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
U-16: Salos Sieradz - Start II Łódź 107:46,
ŁKS I Łódź - PKK 99 Pabianice 155:30,
UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski Jordan Łódź 155:21, Ósemka Skierniewice
- Start I Łódź 39:109. Mecz: Junak Radomsko - Księżak Łowicz przełożono. Pauza:
ŁKS II Łódź. 6. kolejka wojewódzkiej ligi
kadetów U-16: Jordan Łódź - Księżak
Łowicz 43:97, Start II Łódź - ŁKS I Łódź
45:150, Ósemka Skierniewice - Salos Sieradz 72:40, Mecze: Junak Radomsko - Start
I Łódź i PKK 99 Pabianice - ŁKS II Łódź
przełożono. Pauza: UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski.
1. ŁKS I Łódź
6 12 759:221
2. UMKS Piotrcovia
5 10 496:216
3. Księżak Łowicz
5 8 288:343
4. Start I Łódź
4 7 380:240
5. Ósemka Skierniewice 5 7 286:351
6. PKK 99 Pabianice
5 7 255:376
7. Salos Sieradz
6 7 196:432
8. ŁKS II Łódź
4 6 231:214
9. Junak Radomsko
4 6 243:301
10. Start II Łódź
5 6 318:464
11. Jordan Łódź
5 5 189:483
(zł, p)

W 46. minucie Damian Kosiorek podał piłkę do Patryka Pomianowskiego z ten
dograł idealnie do Grendy, który z bliskiej
odległości nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Do końcowego gwizdka piłkarze z Bałucza mocno atakowali, ale
Pelikan mądrze się bronił i ostatecznie nie
stracił bramki.
Koszykówka - 5. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek
Juniorzy młodsi Pelikana kończą rundę
z „oczkiem” punktów na koncie. W trzynastu spotkaniach zdobyli 21. punktów. Zdobyli 20. bramek, a stracili 31. Odnieśli siedem
zwycięstw, a sześć razy przegrali. To zada KSIĘŻAK Łowicz - BASKET II Wiechno i Maję Gabrysiak, a na zbiórwalający wynik i dobra pozycja wyjściowa
Aleksandrów
Łódzki 63:35 (9:10, 30:9, ce pojawiło się tylko dziewięć zawodniczek.
przed runda wiosenną.
Całą sytuację uratowała Natalia MostowZbigniew Łaziński 16:10, 8:6)
Księżak: Aleksandra Wojda 6, Ilona Pła- ska, która między pomimo przeziębienia
cheta 4, Joanna Mikulska 2, Paulina Wielem- pojawiła się na boisku.
Piłka nożna - 11. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza
Najskuteczniejszą zawodniczką meczu
borek 2 i Natalia Mostowska oraz Weronika Rondoś 18, Elżbieta Siekiera 12, Kamila okazała się Weronika Rondoś, która zdoBaczyńska 10, Eliza Stawicka 10 i Weroni- była osiemnaście punktów.
W kolejnym pojedynku łowiczanki zmieka Szczepańska.
Najwięcej dla Basketu II: Malwina Ejdu- rzą się znów we własnej hali, a w niedzielę
16 listopada o godz. 10.00 rywalkami będą
chcieli zdobyć wyrównanie, a przyjezd- kiewicz 13 i Natalia Kozłowska 9.
 PELIKAN Łowicz - SAS VIS 2007
Łowicz, 9 listopada. Podopieczne tre- zawodniczki Mag-Rysu Zgierz.
ni bardzo groźnie kontratakowali. Sytuacji
Skierniewice 3:3 (2:3)
5. kolejka wojewódzkie ligi młodzido zdobycia bramki było kilka, ale najbliżej nerki Karoliny Pierzchały odniosły pierwsze
1:2 - Kamil Koza (17), 2:2 - Dawid Sikora
szczęścia był Pochwała, który pięknie ude- zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach czek - grupa B: Księżak Łowicz - Basket
(30), 3:3 - Albert Lepieszka (77).
rzył piłkę z trzydziestu metrów, ale ta trafi- wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek II Aleksandrów Łódzki 63:35. Mecz: MaPelikan: Trupinda - Rybus, Bryła, Koza ła w słupek. Rywale najlepszą okazje mieli U-14. Łowiczanki pokonały ekipę Basketu g-Rys Zgierz - ŁKS Łódź przełożono. PauSikora, Kaczor, Pochwała, Bogus (70 Goszw 65. minucie, kiedy to strzał z daleka tra- II Aleksandrów Łódzki, choć nie wiele bra- za: Basket I Aleksandrów Łódzki i MKS
czycki), Salamon (45 Skoneczny) - Gawryfił w poprzeczkę. Jednak bohaterem spotka- kowało aby oddały w tym spotkaniu wal- Kutno.
jałek, Sołtysiak (45 Lepieszka).
4 7 316:164
nia został Albert Lepieszka, który był naj- kowera. Od tego sezonu w rozgrywkach 1. Basket I Aleksandrów
Łowicz, 8 listopada. Młodzi piłkarze
3 6 254:85
mniejszym zawodnikiem na boisku i silnym w tej kategorii wiekowej obowiązują prze- 2. ŁKS Łódź
z rocznika 1994 rywalizujący w lidze wo3 5 227:126
fizycznie przeciwnikom sięgał pod pachy. pisy tzw. „małej pasarelli”, które m.in. zobo- 3. MKS Kutno
jewódzkiej Michałowicza zagrali bardzo
4.
Księżak
Łowicz
4 5 132:275
wiązują
do
gry
minimum
dziesięcioma
zaW 77. minucie ładnie w pole karne wrzucił
dobry mecz w minioną sobotę na stadio4 4
96:369
piłkę Pochwała, ta przeszła nad wszystkimi wodniczkami. Z niewiadomych przyczyn do 5. Basket II Aleksandrów
nie OSiR w Łowiczu, ale nie udało im się
6.
Mag-Rys
Zgierz
2
3
125:131
hali
sportowej
OSiR
nr
1
nie
dotarła
Izabezawodnikami, a w polu bramkowym jako
pokonać w derbowym pojedynku zespołu
(p)
ostatni stał Lepieszka, który strącił futbolów- la Ziarnik, choroba wyeliminowała Oliwię
SAS Vis 2007 Skierniewice. Nasi zawodnicy przegrywali praktycznie przez cały mecz Młodzi piłkarze Pelikana z rocznika kę głową i po odbiciu od słupka wpadła ona
Koszykówka - 6. kolejka II ligi męskiej
i remis udało się uratować w ostatnich minu- 1994 przegrywali już ze skierniewi- do bramki. Radość łowiczan była ogromna.
tach. To ważny punkt dla Pelikana, ponieważ czanami 0:2, ale ostatecznie pojedy- Biało-zieloni zagrali z dużym poświęceniem
i ten remis im się należał.
dzięki niemu zachowa on dziewiątą pozycję nek ten zakończył się remisem 3:3.
To był ostatni mecz rocznika 1994
i nie zostanie wyprzedzony właśnie przez
ekipę ze Skierniewic, której trenerem jest ło- W 30. minucie biało-zieloni doprowadzili w rundzie jesiennej. Pelikan w jedenastu
Księżak, po swoim pierwszym zwy- 1. AZS PW Warszawa
6 12 551:474
do remisu. Z prawej strony boiska piłkę do- meczach zdobył dziewięć punktów, strzewiczanin - Bernard Wudkiewicz.
6 11 491:390
Podopieczni trenera Roberta Wilka brze dograł Patryk Gawryjałek, a akcje lił 21. bramek, tracąc 32. Odniósł dwa zwy- cięstwie wciąż zajmuje dwunaste miejsce 2. SIDEn Toruń
bardzo nieuważnie rozpoczęli to spotkanie. zamykał Dawid Sikora, który skutecznie cięstwa, trzy mecze zremisował i sześć razy w tabeli II ligi koszykówki męskiej. Na miej- 3. ŻTS Nowy Dwór Gd. 6 11 518:421
6 11 471:415
Brak koncentracji w obronie był przyczyną strzelił i było 2:2. Jednak chwila nieuwagi przegrał. To daje naszej ekipie ósme miej- scach, które wiążą się ze spadkiem „umocni- 4. Rosa-Sport Radom
6 11 526:485
straty szybkich dwóch bramek. Na szczę- i goście w 35. minucie po raz trzeci w tym sce w tabeli w stawce dwunastu zespołów. ły się” Legia i OSSM PZKosz Sopot. Dwa 5. Astoria Bydgoszcz
6 9 520:505
ście łowiczanie nie poddali się. W 17. minu- spotkaniu pokonali dobrze broniącego Ja- Żeby się utrzymać w lidze wojewódzkiej ostanie zespoły nadal pozostają w rozgryw- 6. UKS Łęczyce
6 9 503:551
na wiosnę trzeba będzie wygrać kilka waż- kach bez zwycięstwa i to przede wszystkim 7. Tur Bielsk Podlaski
cie rzut wolny wykonał Adam Pochwa- kuba Trupindę.
6 8 497:467
na pojedynkach z tymi zespołami muszą się 8. Norgips Piaseczno
Druga odsłona tego pojedynku była nie nych spotkań.
ła, a akcje zamykał Kamil Koza, który
9. Bonduelle Gniewkowo 6 8 446:458
Zbigniew Łaziński skoncentrować nasi gracze.
z pięciu metrów zdobył kontaktowego gola. mniej emocjonująca. Łowiczanie bardzo
6 8 448:470
W pojedynku 7. kolejki łowiczanie zagra- 10. AZS WSGK Kutno
6 8 454:483
ją w Bydgoszczy z Astorią, która do tej pory 11. AZS UWM Olsztyn
Piłka nożna - 13. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych trzy punkty i umocnił się na siódmym miej- przegrała tylko jeden mecz i zajmuje wyso- 12. Księżak Łowicz
6 7 420:469
scu w tabeli.
5 5 327:448
kie piąte miejsce. Pojedynek ten odbędzie się 13. Legia Warszawa
Nasi juniorzy starsi w trzynastu spotka14. OSSM PZKosz Sopot 5 5 312:448
w sobotę 15 listopada o godz. 17.00.
niach zdobyli dwadzieścia punktów. StrzeW meczach 7. kolejki (w weekend 15-16
6. kolejka II ligi męskiej: Księżak Łolili 19. bramek, tracąc 29. Wygrali aż sześć
wicz - Legia Warszawa 78:55, UKS Łę- listopada) zagrają: Astoria Bydgoszcz - Księ PELIKAN Łowicz - MULKS Łask wala, ale się nie doczekali. Drużyna z Ła- spotkań i dwa razy zremisowali. Na jesieni czyce - Bonduelle Gniewkowo 88:80, SI- żak Łowicz, Norgips Piaseczno - ŻTS Nowy
sku nie należy do najsłabszych, wprawdzie doznali pięciu porażek. To na pewno bardzo
3:0 (w.o)
DEn Toruń - AZS WSGK Kutno 59:47, ŻTS Dwór Gdański, OSSM PZKosz Sopot - SIŁowicz, 9 listopada. Juniorzy starsi w tabeli jest za Pelikanem, ale ma na koncie dobry wynik. Trener Balik jest zadowolony Nowy Dwór Gdański - OSSM PZKosz So- DEn Toruń, AZS WSGK Kutno - AZS PW
łowickiego Pelikana rundę jesienną zakoń- 14. punktów, więc mogła być groźna. Oka- z minionej rundy i ma nadzieję, że na wio- pot 82:48, Rosa-Sport Radom - Norgips Pia- Warszawa, Legia Warszawa - UKS Łęczyce,
czyli „łatwymi punktami” z ekipą z Łasku. zało się jednak, że nie mogli zebrać składu snę będzie jeszcze lepiej. Celem jest co naj- seczno 80:71, AZS PW Warszawa - Astoria Bonduelle Gniewkowo -AZS UWM Olsztyn
Łowiczanie czekali na stadionie OSiR nr 1 i musieli oddać mecz walkowerem. Zespół mniej szóste miejsce.
Bydgoszcz 103:72, AZS UWM Olsztyn - i Tur Bielsk Podlaski - Rosa-Sport Radom.
Zbigniew Łaziński
w niedzielę o godz. 11.00 na swojego ry- trenera Artura Balika zainkasował zatem
(p)
Tur Bielsk Podlaski 72:76.
 PELIKAN Łowicz - LUKS Bałucz
2:0 (1:0)
0:1 - Konrad Grenda (29), 2:0 - Konrad
Grenda (46).
Pelikan: Pawluk - Oniszk, Nieradka, Janik
(41 Pisarkiewicz) - Czerbniak, Pomianowski, Łukasz Kosiorek, Karmelita, Papież (80
Talarowski) - Damian Kosiorek, Grenda.
Łódź, 9 listopada. Bardzo dobrze na
koniec rundy jesiennej spisali się juniorzy
młodsi łowickiego Pelikana. W niedzielę
na sztucznej murawie stadionu łowickiego
OSiR podejmowali oni zespół LUKS Bałucz, który w tabeli był tuż za łowiczanami.
Biało-zieloni odnieśli ostatecznie siódme
zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach

Pierwsza wygrana w lidze

Remis uratowali na finiszu

Walka o utrzymanie

£atwe punkty na koniec
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Judo - I Łowickie Zawody Dzieci z okazji 35-lecia sekcji MKS Zryw Łowicz

Wspaniała promocja judo
Łowicz, 8 listopada. Łącznie aż 218.
zawodniczek i zawodników wystartowało
w I Łowickich Zawodów Dzieci z okazji
35-lecia sekcji judo Bushodokai w MKS
Zryw Łowicz. W tej licznej stawce startujących znalazła się 27-osobowa grupa
podopiecznych trenerki Iwony Grzegory-Gajda. W zawodach tych wystartowali
młodzi judocy z szesnastu innych klubów:
trzech z Łodzi - ŁPKS Gwardia, ŁKJudo
i Pałacu Młodzieży, dwóch ze Skierniewic Visu i Wojownika, dwóch z Warszawy - Ronin Team i Nastula Team oraz: UKS 7 Sochaczew, Hetman Puszcza Mariańska, UKS
Nowa Iwiczna, Victoria Komorów, Orzeł Żyrardów, Ippon Kutno, Judo Rawa Mazowiecka, Olimpijczyk Włocławek i Judo-Kano
Płock. Gospodarze łącznie aż szesnastokrotnie stawali na podium: zajęli pięć pierwszych miejsc, cztery miejsca drugie i siedem miejsc na najniższym stopniu podium.
Turniej uświetnili swoja obecnością byli
wicemistrzowie olimpijscy: Antoni Zajkowski drugi podczas Igrzysk Olimpiady
w Monachium w 1972 roku oraz Aneta
Szczepańska, która wywalczyła srebro
podczas Igrzysk Olimpiady w Atlancie
w 1996 roku. Oboje są aktualnie trenerami
odpowiednio w Nastula Team Warszawa
i Olimpijczyku Włocławek. Obok nich w łowickiej hali sportowej OSiR nr 1 jubileusz
świętował twórca łowickiej sekcji - mistrz
Maciej Sikorski, a także cała rzesza jego

W łowickich zawodach uczestniczyło ponad dwustu zawodników.
Gejo (Zryw Łowicz), 2. Joanna Rymkowska (Olimpijczyk Włocławek), 3. Agnieszka
Babis (Judo Rawa Mazowiecka). Waga 48
kg: 1. Dominika Wojszcz (Zryw Łowicz),
2. Ilona Pochodaj (Judo-Kano Płock). Waga
68 kg: 1. Patrycja Skupień (Gwardia Łódź),
2. Alina Ojrzyńska (Piranie Grodzisk Maz.),
3. Karina Iwańska (Zryw Łowicz)
 CHŁOPCY (rocznik 1995-96):
Waga 38 kg: 1. Arkadiusz Lis (Zryw
Łowicz), 2. Łukasz Klepaczka (Vis Skierniewice), 3. Filip Olesiński (Piranie Grodzisk Maz.). Waga 42 kg: 1. Piotr Rymkowski (Olimpijczyk Włocławek), 2. Dawid
Sieczyński (Piranie Grodzisk Maz.), 3. Kajetan Młotkiewicz (Pałac Młodzieży Łódź)
i Kacper Oracz (Vis Skierniewice). Waga
46kg:1.PatrykBorek(PiranieGrodziskMaz.),
2. Damian Raróg (Zryw Łowicz), 3. Ar-

Zuzanna Graczyk (z prawej) trenuje judo w MKS Zryw od roku.
wychowanek i wychowanków, z najbardziej
utalentowaną zawodniczką w historii łowickiego judo - Beatą Walczak na czele. Była
to okazja do wielu wspomnień o wielu sukcesach, których przez te 35. lat nie brakowało.
Sobotni jubileusz był okazją nie tylko
jednak do wspomnień, ale także wspaniałą
promocją judo. Trenerka Grzegory-Gajda
zaprasza kolejnych kandydatów do swojej
sekcji. W hali sportowej OSiR nr 1 w Ło-

wiczu przy ul. Jana Pawła II 3 w piątek 14
listopada o godz. 16.00 odbędzie się
w pokaz i zapisy do grupy naborowej,
do której zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych. Więcej informacji na oficjalnej
stronie internetowej MKS Zryw Łowicz:
www.zrywlowicz.eu
 DZIEWCZĘTA (rocznik 1995-96):
Waga 35 kg: 1. Ola Bednarek (Zryw
Łowicz). Waga 44 kg: 1. Magdalena

tur Kazimierczak (Gwardia Łódź) i Sebastian Wrzosek (Vis Skierniewice). Waga 50
kg: 1. Ernest Goszczyński (Orzeł Żyrardów),
2. Piotr Nanarkowicz (Judo-Kano Płock),
3. Dawid Unkiewski (Judo-Kano Płock)
i Maciej Galewicz (ŁKJ Łódź). Waga 55
kg: 1. Martyna Kazimierczak (Ippon Kutno,
wystartowała za zgodą trenera z chłopcami),
2. Damian Gójski (Judo-Kano Płock),
3. Piotr Grabowski (Pałac Młodzieży Łódź)
i Daniel Ossowicz (Vis Skierniewice). Waga
60 kg: 1. Arkadiusz Rochmiński (Wojownik
Skierniewice), 2. Bogusz Suchecki (Hetman
Puszcza Mariańska), 3. Dominik Stuldych (Zryw Łowicz) i Mateusz Lewandowski (Ronin Team Warszawa)
 DZIECI (rocznik 1997-98):
Waga 29 kg: 1.Weronika Kura (Ippon
Kutno), 2. Michał Wangin (Piranie Gro-

dzisk Maz.), 3. Zuzanna Wójcik (Vis Skierniewice) i Michalina Sobieszek (Zryw
Łowicz). Waga 31 kg: 1. Filip Jałoszyński (Zryw Łowicz), 2. Rafał Rosłonek
(Zryw Łowicz), 3. Radosław Szewczyk
(UKS 7 Sochaczew) i Kornelia Banasiak
(Judo Rawa). Waga 34 kg: 1. Mateusz Klepaczka (Vis Skierniewice), 2. Janusz Maciejewski (Piranie Grodzisk Maz.), 3. Michał Świdziński (UKS Nowa Iwiczna)
i 3. Jakub Rochalski (Orzeł Żyrardów).
Waga 37 kg: 1. Katarzyna Kasza (UKS 7 Sochaczew), 2. Dominik Pińkowski (Zryw
Łowicz), 3. Rafał Markowski (Orzeł Żyrardów) i Maciej Rachubiński (Zryw Łowicz). Waga 40 kg: 1.Igor Łądkowski (Olimpijczyk Włocławek), 2. Artur Małek (Zryw
Łowicz), 3. Mateusz Kura (Ippon Kutno)
i Igor Broniewski (Nastula Team). Waga
43 kg: 1. Damian Paduch (UKS 7 Sochaczew), 2. Jakub Szulc (ŁKJ Łódź), 3. Adam
Kurowicki (Ippon Kutno) i Damian Wróbel (Olimpijczyk Włocławek). Waga 46 kg:
1. Bartek Koc (UKS Nowa Iwiczna),
2. Aleksander Bartoszewicz (Vis Skierniewice), 3. Michał Gołębiewski (Wojownik
Skierniewice) i Kacper Piotrowicz (Nastula
Team). Waga 52 kg: 1. Sebastian Bielecki
(Vis Skierniewice), 2. Dominik Kroc (Wojownik Skierniewice), 3. Mateusz Klimczak (Zryw Łowicz) i Piotr Skrzypek (Orzeł
Żyrardów). Waga +52 kg: 1. Kamil Piwowarski (Orzeł Żyrardów), 2. Maciej Kuśmierkiewicz (UKS 7 Sochaczew), 3. Kacper Cwalina (Vis Skierniewice) i Bartosz
Szarań (Pałac Młodzieży Łódź).
 DZIECI (rocznik 1999-2001):
Waga 21 kg: 1. Karolina Wróbel (Olimpijczyk Włocławek), 2. Wiktoria Niemiec
(UKS 7 Sochaczew), 3. Maja Boćkowska
(Judo Rawa Mazowiecka) i Natalia Rochmińska (Judo Rawa Mazowiecka). Waga
24 kg: 1. Zofia Hatlińska (UKS 7 Sochaczew), 2. Klaudia Czarnowska (Hetman
Puszcza Mariańska), 3. Norbert Kotulski
(Ippon Kutno), 3. Maciej Pura (Victoria Komorów). Waga 27 kg: 1. Wiktor Tomczak
(Olimpijczyk Włocławek), 2. Bartek Bukowski (Victoria Komorów), 3. Andżelika
Giersz (Judo-Kano Płock) i Klaudia Kobierzycka (Zryw Łowicz). Waga 30 kg:
1. Kacper Wróbel (Olimpijczyk Włocławek), 2. Sebastian Patanowski (Piranie Grodzisk Maz.), 3. Andżelika Szymańska (Olimpijczyk Włocławek) i Kamil Pińkowski
(Zryw Łowicz). Waga 33 kg: 1. Konrad Ruciński (UKS Nowa Iwiczna), 2. Kacper Bukowski (Victoria Komorów), 3. Jan Kwiatkowski (Piranie Grodzisk Maz.) i Maciej
Frątczak (Piranie Grodzisk Maz.). Waga
36 kg: 1. Jakub Kozak (Nastula Team),
2. Karol Młynarczyk (Nastula Team), 3. Paweł Kuzalski (Hetman Puszcza Mariańska)
i Maciej Kozłowski (UKS Nowa Iwiczna).
Paweł A. Doliński

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 13 listopada:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców;
Piątek, 14 listopada:
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i II
grupy Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej;
Sobota, 15 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych U-13:
Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice;
 11.30 - sala gimnastyczna SP Nieborów;
Mistrzostwa Powiatu Łowickiego Juniorek, Juniorów i Seniorów w warcabach;
 12.00-15.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; 2. kolejka IV ligi ŁoLiF-u,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 12.00:
Kanonierzy Łowicz - Olimpia-Eko-Serwis Niedźwiada, godz. 12.30: PNI Łowicz
- RTS II Gągolin, godz. 13.00: FC Kopernika Łowicz - Orzeł Nieborów, godz. 13.30:
Bomba Łaguszew - Star-Oil Łowicz, godz.
14.00: White-Team Łowicz - WRS Łowicz, godz. 14.30: Kontrasty BTK Łowicz
- West Chąśno;

 15.00-17.30 - hala OSiR nr 1; 2. kolejka III ligi ŁoLiF-u; godz. 15.00: RTS Gągolin - Perpetuum Mobile, godz. 15.30: Tiger Team Boczki - Wega Kocierzew, godz.
16.00: Bad Boys Łowicz - Sąsiedzi Jackowice, godz. 16.30: Fenix Boczki - Naprzód
Jamno, godz. 17.00: Olimpia-Anmal Chąśno
- Bezedura Łowicz. Mecz: Zetka Łowicz Zatorze II Łowicz przełożono;
 17.30-20.30 - hala OSiR nr 1; 2. kolejka II ligi ŁoLiF-u; godz. 17.30: ChińskaLarum II - Fantazja Domaniewice, godz.
18.00: Zające - Kowmir, godz. 18.30: Banasz-Internet Łowicz - Agros-Nova Łowicz,
godz. 19.00: Victoria Zabostów - Czarni
Bednary, godz. 19.30:Alcatraz-Przedmieście
Łowicz - Vagat Domaniewice, godz. 20.00:
Turbo-Car Gutenów - KS Stefan Łowicz;
Niedziela, 16 listopada:
 10.00 - hala OSiR nr 1; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek
U-14: Księżak Łowicz - Mag-Rys Zgierz;
 11.15 - stadion Pelikana, ul. Starzyńskiego 6/8; zaległy mecz 12. kolejki IV ligi piłki
nożnej: Pelikan II - Pogoń Łask Kolumna;
 12.00 - hala OSiR nr 1; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16:
UMKS Księżak Łowicz - Start I Łódź;

 14.00-18.00 - hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka I ligi
ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
godz. 14.00: Dagram-AT Łowicz - Drużyna-A Łowicz, godz. 14.40: BlockersiIntermarche Łowicz - Pędzące Imadła Łowicz, godz. 15.20: Zatorze Łowicz - Korona
Wejsce, godz. 16.00: Olimpia-Agatom Chąśno - Chińska-Larum Łowicz, godz. 16.40:
Akumulatory-Mara Kutno - Reebok Łowicz, godz. 17.20: Warriors Bielawy - Dach-Lux Łowicz;
 18.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II
3; zaległy mecz 1. kolejki III ligi ŁoLiF-u:
WegaKocierzew-PerpetuumMobileŁowicz;
 18.30-19.30 - hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; zaległe mecze 1. kolejki IV ligi
ŁoLiF-u; godz. 18.30: Orzeł Nieborów PNI Łowicz i godz. 19.00: RTS II Gągolin
- Olimpia Niedźwiada;
Poniedziałek, 17 listopada:
 9.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3; Miejskie IMS w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców;
 9.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3;
Miejska Gimnazjada Szkolna w tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców.
(p)
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Piłka nożna - 18. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Lotem koszącym w dół
 RUCH Wysokie Mazowieckie - PELIKAN Łowicz 2:0 (0:0)
1:0 - Michał Twardowski (75), 2:0 - Dzidosław Żuberek (86).
Ruch: Holewiński - Jóźwiak, Kołłątaj,
Jurkowski, Bartkiewicz - Trzaskalski, Żaglewski (78 Jakuszewski), Faszczewski (60
Szczepanik), Kołodziejczyk - Kobeszko (65
Żuberek), Twardowski.
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Michalski, Czerbniak, Bojaruniec (65 Myczka) - Cichoń (83 Gawlik), Stefańczyk,
Wilk, Kowalczyk (70 Stencel), Kozubek Grzelczak.
Sędziowali: Tomasz Radkiewicz (Łódź).
Żółte kartki: Przemysław Kołłątaj (3 i 4) Ruch oraz Paweł Bojaruniec (5), Przemysław Cichoń (1), Cezary Stefańczyk (6)
i Robert Wilk (7) - wszyscy Pelikan. Czerwona kartka: Przemysław Kołłątaj (79. minuta, druga żółta). Widzów: 400.

Łowicz, 9 listopada. Po lipcowym meczu 1. kolejki tego sezonu napisałem: Słabo, ale za trzy punkty. W pierwszym meczu
rundy rewanżowej doszło do kolejnego pojedynku Pelikana i Ruchu, a tym razem kibice z Łowicza nie mają powodów do radości.
Cóż z tego, że biało-zieloni mieli inicjatywę
i powinni wygrać skoro punkty zainkasowali miejscowi.
Gospodarze w pierwszej połowie praktycznie nie zagrozili bramce, z drugiej stronie nasi piłkarze znów zagrali bardzo nieskutecznie. Do bramki Ruchu z sześciu metrów
w 15 minucie nie trafił Paweł Bojaruniec,
ale jeszcze lepszą okazję miał w 26. minucie
Przemysław Cichoń. Po faulu na Radosławie Kowalczyka sędzia bez wahania
wskazał na jedenasty metr, ale pomocnik Pelikana także i w tej sytuacji nie potrafił zdobyć gola, a skuteczną interwencją popisał się
Artur Holewiński.

Maraton w Starej Miłosnej

Rywale nie byli w stanie poważnie zagrozić łowickiej bramce, niestety nasi gracze
z upływem czasu zaczęli „gasnąć w oczach”.
W ostatnim kwadransie Pelikan dał się do
tego dwa razy zaskoczyć po stałych fragmentach. W 75. minucie najprzytomniej
w naszym polu karnym zachował się Michał Twardowski. Cztery minuty później Przemysław Kołłątaj „zapracował”
na drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę. Osłabiony Ruch ograniczał się w
końcówce do obrony korzystnego wyniku.
Tym boleśniejsza była strata drugiej bramki.
W 86. minucie Dzidosław Żuberek, pomimo asysty w polu karnym trzech łowickich obrońców, znów pokonał Marcina Ludwikowskiego.
Atmosfera w klubie, wokół zespołu nie
jest najlepsza. Niektórzy zawodnicy muszą
liczyć się z pożegnaniem się z Łowiczem.
Nie wpływa to na ich zaangażowanie. (p)
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Piłka nożna - 18. kolejka II ligi

W drugiej połowie tabeli
Pelikan niestety po 18. kolejce II ligi
spadł na dziesiąte miejsce, bliżej zatem nam
obecnie do strefy spadkowej, niż do awansu do I ligi.
18. kolejka II ligi:
 SANDECJA Nowy Sącz - SOKÓŁ
Aleksandrów Łódzki 3:0 (2:0); br.: Mateusz Żyła (13), Tomasz Lewandowski (42)
i Wojciech Mróz (83).
 GÓRNIK Wieliczka - KOLEJARZ
Stróże 0:2 (0:0); br.: Robert Drąg (54) i Rafał Gadzina (60).
 OKS 1945 Olsztyn - JEZIORAK Iława 2:1 (1:1); br.: Grzegorz Lech (33) i Mateusz Różowicz (75) - Arkadiusz Klimek (6).
 STAL Poniatowa - ŁKS Łomża 0:1
(0:0); br.: Daniel Dylewski (77).

 HETMAN Zamość - START Otwock 0:0
 WIGRY Suwałki - OKOCIMSKI
Brzesko 0:2 (0:2); br.: Marcin Kucharzyk
(26) i Łukasz Szczoczarz (30).
 PRZEBÓJ Wolbrom - CONCORDIA Piotrków Trybunalski 1:1 (0:1);
br.: Damian Lickiewicz (65) - Daniel Fabich (13).
 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski PONIDZIE NIDA Pińczów 2:2 (1:2); br.:
Mieczysław Sikora (33) i Łukasz Matuszczyk (78) - Przemysław Kupczyk (13) i Łukasz Mika (38 karny).
 RUCH Wysokie Mazowieckie PELIKAN Łowicz 2:0 (0:0); br.: Michał Twardowski (75) i Dzidosław Żuberek (86).
(p)

1. Kolejarz Stróże (1)
18 35 27-16
10-5-3
8 20 17-6 10 15 10-10
2. KSZO Ostrowiec Św. (3)
18 32 30-16
8-8-2
9 19 21-9
9 13 9-7
3. Sokół Aleksandrów (2)
18 31 20-16
9-4-5
9 20 14-5
9 11 6-11
4. Start Otwock (4)
18 30 24-22
8-6-4
9 18 8-3
9 12 16-19
5. Ruch Wysokie Maz. (8)
18 30 28-15
9-3-6
9 22 19-6
9 8 9-9
6. Sandecja Nowy Sącz (10)
18 28 26-17
8-4-6
9 18 17-6
9 10 9-11
7. Przebój Wolbrom (6)
18 28 32-23
7-7-4
9 18 22-11 9 10 9-13
8. Górnik Wieliczka (5)
18 28 27-16
8-4-6
9 14 16-10 9 14 11-6
9. OKS 1945 Olsztyn (11)
18 28 29-26
8-4-6
9 18 15-8
9 10 14-18
10. Pelikan Łowicz (7)
18 27 16-19
7-6-5
9 18 9-9
9 9 7-11
11. Wigry Suwałki (9)
18 26 24-23
7-5-6
9 13 8-9
9 13 16-14
12. Concordia Piotrków (12)
18 23 21-22
6-5-7
9 15 13-10 9 8 8-12
38,55 min i dało mu to drugie miejsce w ka- 13. Hetman Zamość (13)
18 22 18-17
6-4-8
9 14 14-7
9 8 4-10
tegorii M-20.
14. Okocimski Brzesko (15)
18 21 26-26
5-6-7
10 13 17-14 8 8 9-12
Wyniki Maratonu w Starej Miłosnej:
15. Jeziorak Iława (14)
18 18 19-29
5-3-10
9 12 8-11 9 6 11-18
1. Zbigniew Koper
2:53,09 16. Ponidzie Nida Pińczów (16) 18 15 14-38
4-3-11
9 11 8-12 9 4 6-26
2. Robert Celiński
3:08,28 17. ŁKS Łomża (18)
18 12 8-34
3-3-12
9 8 6-13 9 4 2-21
3. Wojciech Wanat
3:21,21 18. Stal Poniatowa (17)
18 10 15-29
2-4-12
9 5 8-15 9 4 7-14
28. Jacek Rembowski
4:12,24
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty,
Wyniki XXVIII biegu w Soczewce:
stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek
1. Sławomir Kąpiński (TKKF Płock) 36,48 w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje I ligi, trzecia drużyna rozgrywa
2. Kamil Poczwardowski (Międzyzdroje) 37,23 mecz barażowy, baraże o utrzymanie w II lidze zagrają zespoły z miejsc 11-14, a zespoły z miejsc
3. Marek Dzięgielewski (KB Płońsk) 37,47 15-18 spadną do III ligi.
4. Wojciech Więckowski (TKKF Płock) 38,30
5. Krzysztof Włoczewski (Szczecin) 38,35
6. Patryk Domińczak (AMD-NTT) 38,55
Piłka nożna - 17. kolejka IV ligi
54. Jacek Rembowski (Łowicz)
61,44
Zbigniew Łaziński

4 maratony w 4 tygodnie
Stara Miłosna, 26 października.
Tydzień temu pisaliśmy o Jacku Rembowskim, który w przez trzy tygodnie zaliczył trzy maratony i o dziwo w ostatnim
z nich w Toruniu uzyskał najlepszy czas.
Nasz weteran biegania na tym nie poprzestał. Po tygodniu odpoczynku ponownie
wystartował na dystansie 42 kilometrów
i 195 metrów.
Zatem w cztery tygodnie postanowił zaliczyć cztery maratony. Nawet dla przeciętnego zjadacza chleba wydaje się to niemożliwe. Nawet specjaliści teorii sportu zalecają
po przebiegnięciu maratonu przerwę przynajmniej sześciotygodniową po tak morderczym wysiłku. Jednak Jacek udowadnia, że

możliwości organizmu są ogromne. Impreza w Starej Miłosnej miała charakter kameralny. Bieg ukończyło 43. osoby. Rembowski w tej stawce uplasował się na 28. miejscu
z czasem 4:12,24 h.
Toruń, 19 października. Tydzień
wcześniej, po maratonie w Toruniu, Jacek
wziął udział w biegu na dystansie na 11 km
w Soczewce koło Płocka. Oczywiście potraktował je jako formę rozbiegania, zatem
nie liczył tu na szczególny wynik. Łowiczanin w stawce 72. biegaczy zajął 54. miejsce
z czasem 1:01,44 h. W Soczewce startował
jeden z najlepszych biegaczy z Łowicza Patryk Domińczak, który zajął szóste miejsce. Patryk na dystansie 11 km uzyskał czas

Piłka nożna - 13. kolejka ligi okręgowej seniorów

Jeszcze tylko trzy zaległe
 BIAŁKA Biała Rawska - OLIMPIA
Chąśno 0:2 (0:0); br.: Marcin Matuszewski
(68) i Michał Brzozowski (85).
Olimpia: R.Gać - Janeczek, Czarnota,
Kamiński, Galiński - Więcek, Grzegorz
Czerbniak, Matuszewski, Maciejewski (75
Kunikowski) - M.Gać (46 Brzozowski),
Wiśniewski.
Biała Rawska, 9 listopada. Olimpijczycy „przełamali” w końcu złą passę i widmo spadku zostało oddalone.
 CZARNI Bednary - POGOŃ Bełchów 0:3 (w.o.)
Czarni przystąpili do meczu z Pogonią
Bełchów w dziewięcioosobowym składzie,
a w 60. minucie dwaj kolejni opuścili dwaj
kolejni gracze. Goście prowadzili wówczas
2:0 (2:0), a bramki zdobyli: Marcin Kindel
(35) i Piotr Kłodawski (40). Sędzia zakończył pojedynek, a drużyna z Bednar została
ukarana walkowerem.
 MANCHATAN Nowy Kawęczyn ORZEŁ Nieborów 0:2 (0:2); br.: Krzysztof
Ambroziak (17) i Paweł Miodek (26).

 MAZOVIA Rawa Mazowiecka LAKTOZA Łyszkowice 8:1 (3:1); br.: Karol Jakubczak (4), Marcin Kosela 3 (20, 41
i 64), Albert Zając 2 (48 i 76), Marcin Leszczuk (82) i Piotr Pietrzak (83) - Marcin Amer
(25 samobójcza).
 KOPERNIK Kiernozia - JUVENIA
Wysokienice 0:5 (0:3); br.: Sylwester Kowalczyk (2), Piotr Jędraszek (7), Sylwester
Kowalczyk (15) i Arkadiusz Rosa 2 (65 i 72).
 JUTRZENKA Drzewce - WIDOK
Skierniewice 1:3 (1:2); br.: Andrzej Perski
(10) - Dariusz Skoczylas 3 (16, 20 i 65).
 KORONA Wejsce - MACOVIA
Maków 7:3 (5:1); br.: Marcin Wróbel (17),
Krzysztof Papuga 4 (28, 45, 63 i 75) i Marcin
Wróbel 2 (33 i 38) - Tomasz Pawelczak (20),
Piotr Winciorek (50) i Rafał Wasiak (70).
1. Mazovia Rawa Maz. (1) 13 32 52-11
2. Widok Skierniewice (2)
13 27 51-13
3. Pogoń Bełchów (3)
12 26 29-10
4. Korona Wejsce (5)
13 22 26-22
5. Macovia Maków (4)
12 20 30-24
6. Orzeł Nieborów (7)
12 20 31-22

dok. ze str. 36

Legia legła w Łowiczu

Goście nie odpuszczali nawet przez moment i cały czas agresywnie kryli na całym
boisku. Można było mieć obawy, że nasz zespół nie wytrzyma kondycyjnie trudów tego
pojedynku w czwartej kwarcie. Ale okazało się, że ostatnia odsłona była bardzo dobra i widowiskowa w wykonaniu Księżaka.
Choć zaczęło się nieciekawie. W 33. minucie przewaga wynosiła już tylko 8. punków.
Po chwili jednak po szybkich akcjach Kucharka, El-Warda i Włuczyńskiego przewaga urosła szybko do siedemnastu punktów.
W 35. minucie Księżak prowadził 60:43
i nikt już nie wątpił w końcowy sukces. Wynik meczu punktami spod kosza ustalił Mi-

chał Snochowski, który zagrał bardzo
dobrze w końcówce. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w łowickiej drużynie
był Kucharek, który w statystykach wypadł
najlepiej i został graczem meczu z wysokim
evalem - 34. Oprócz niego do „piątki meczu” trafili El-Ward (eval - 21) i Włuczyński (eval - 15).
Zatem Księżakowi należą się duże brawa za to zwycięstwo. Łowiczanie mając
duże kłopoty ze składem nie poddali się
i po bardzo ambitnej postawie zdecydowanie pokonali Legię Warszawa 78:55. Te 23.
punkty mogą mieć wielkie w ostatecznym
rozrachunku...
Zbigniew Łaziński

7. Juvenia Wysokienice (9) 13 19 29-17
8. Jutrzenka Drzewce (6)
13 18 23-24
9. Manchatan N. Kawęczyn (8) 12 17 22-26
10. Białka Biała Rawska (10) 13 15 25-46
11. Olimpia Chąśno (11)
13 14 20-30
12. Czarni Bednary (12)
12 8 17-40
13. Kopernik Kiernozia (13) 13 6 12-55
14. Laktoza Łyszkowice (14) 12 5 16-44
W weekend 15-16 listopada odbędą się
zaległe mecze skierniewickiej klasy okręgowej seniorów: sobota - godz. 14.00:
Macovia Maków - Laktoza Łyszkowice
i niedziela - godz. 12.00: Czarni Bednary
- Manchatan Nowy Kawęczyn.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - klasa A

Remis w derbach

13. kolejka klasy A: Sokół Regnów Sierakowianka Sierakowice 4:0, Victoria
Chrząszczew - GKS Głuchów 2:1, Pogoń
Godzianów - Orlęta Cielądz 1:2, GLKS
Wołucza - Jutrzenka Mokra Prawa 2:2,
LKS Grabice - Fenix Boczki 3:1, Sobpol
Konopnica - Sorento-Zadębie Skierniewice 0:1, Start Złaków Borowy - Vagat Domaniewice 2:2.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 13 33 39-12
2. Sokół Regnów (2)
13 32 45-11
3. Orlęta Cielądz (4)
13 29 40-17
4. Sierakowianka (3)
13 27 52-22
5. GLKS Wołucza (5)
13 23 32-28
6. Jutrzenka Mokra Pr. (6)
13 21 32-22
7. Pogoń Godzianów (7)
13 18 25-25
8. LKS Grabice (9)
13 16 22-25
9. Fenix Boczki (8)
13 16 21-31
10. Vagat Domaniewice (10) 13 11 18-32
11. Sobpol Konopnica (11)
13 10 18-36
12. Victoria Chrząszczew (13) 13 9 15-41
13. GKS Głuchów (12)
13 9 8-33
14. Start Złaków Borowy (14) 13 7 17-49
Paweł A. Doliński

Druga wyjazdowa wygrana

 ORZEŁ Parzęczew - PELIKAN II
Łowicz 0:2 (0:1); br.: Przemysław Pomianowski (13) i Dominik Myczka (74).
Pelikan II: Jędrzejewski - Pomianowski,
Górski, Michał Plichta, Demidowicz - Dziedziela (65 Demidowicz), Cipiński, Kaźmierczak (82 Zwierz), Rembowski (80 Zimecki)
- Kosiorek, Kutkowski.
Parzęczew, 8 listopada. Zespół trenerów Bogdana Jóźwiaka i Zbigniewa Czerbniaka zainkasował po raz drugi
wyjazdowe punkty. W spotkaniu z Orłem
Pelikan okazał się zdecydowanie lepszy,
ale łowiczanie nie zaimponowali swoją skutecznością.
W najbliższą niedzielę o godz. 11.15 łowiccy „rezerwiści” rozegrają na własnym
boisku zaległy mecz 12. kolejki IV ligi,
w którym biało-zieloni podejmą Pogoń Łask
Kolumna.
 UKS SMS II Łódź - ZAWISZA
Rzgów 1:6 (0:3); br.: Łukasz Staroń (80)
- Michał Szymczak (10), Michał Kacprzyk
(12), Jarosław Soszyński 2 (17 i 55) i Tomasz
Sabela 2 (58 i 66).

 MKP Zgierz - ASTRA Zduny 2:0
(0:0); br.: Przemysław Furman (85) i Jarosław Walisiak (88).
 CZARNI Rząśnia - SAS VIS 2007
Skierniewice 1:0 (0:0); br.: Kamil Błaszczyk (71).
 POGOŃ Łask Kolumna - KS Paradyż 0:3 (0:1); br.: Artur Sołtys (34),
Krzysztof Chrzanowski (86) i Dariusz Szymanek (88).
 ZJEDNOCZENI Stryków - CERAMIKA Opoczno 1:0 (0:0); br.: Rafał Mordon (90+4).
 WŁÓKNIARZ Zelów - GAL-GAZ
Galewice 1:2 (1:2); br.: Robert Górski (5)
- Marcin Błaszczyk (18) i Krzysztof Gruszczyński (26).
 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola ZAWISZA Pajęczno 1:0 (1:0); br.: Łukasz
Szczepański (5).
 PILICA Przedbórz - KOLEJARZ
Łódź 3:1 (2:0); br.: Marek Jończyk (12 karny), Marek Woźniak (44) i Artur Kurzyk (87)
- Jacek Bernat (50).
(p)

1. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (2) 17 39
45-21 13-0-4
8 24 27-3 9 15 18-18
2. Włókniarz Zelów (1)
17 36
47-17 11-3-3
8 19 25-9 9 17 22-8
3. Ceramika Opoczno (3)
17 34
34-23 11-1-5
9 22 23-9 8 12 11-14
4. KS Paradyż (4)
17 34
48-21 11-1-5
9 21 32-11 8 16 16-10
5. Gal-Gaz Galewice (5)
17 34
34-25 11-1-5
9 22 21-10 8 12 13-15
6. Zawisza Rzgów (6)
17 30
48-21 9-3-5
8 18 26-7 9 12 22-14
7. Zjednoczeni Stryków (7)
17 28
34-22 8-4-5
8 15 18-9 9 13 16-13
8. Pelikan II Łowicz (8)
16 27
30-25 7-3-5
8 19 22-8 8 8 8-17
9. Czarni Rząśnia (10)
16 26
23-25 8-2-6
8 13 9-11 8 13 14-14
10. Zawisza Pajęczno (9)
17 24
23-21 7-3-7
10 18 16-9 7 6 7-12
11. Kolejarz Łódź (11)
17 22
28-34 7-1-9
9 15 15-14 8 7 13-20
12. Pilica Przedbórz (13)
17 21
21-22 6-3-8
8 14 11-7 9 7 10-15
13. Vis 2007 Skierniewice (12) 17 19
29-50 6-1-10
8 12 17-22 9 7 12-28
14. Pogoń Łask Kolumna (14)
15 17
15-33 5-2-8
8 11 8-14 7 6 7-19
15. UKS SMS II Łódź (15)
17 17
19-29 5-2-10
8 9 10-16 9 8 9-13
16. MKP Zgierz (17)
17 12
11-28 3-3-11
8 11 7-9 9 1 4-19
17. Orzeł Parzęczew (16)
17 10
13-44 3-1-13
8 6 6-16 9 4 7-28
18. Astra Zduny (18)
17 6
9-50 2-0-15
9 3 5-29 8 3 4-21
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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Koszykówka - 6. kolejka II ligi męskiej

Legia legła w Łowiczu

Minister Mirosław Drzewiecki zdobył gola z rzutu karnego, a po chwili udanie interweniował po strzale Kamila Łukawskiego.

Piłka nożna - Otwarcie boiska „Nasze Boisko - Orlik 2012”

Pierwszą bramkę zdobył minister
sportu - Mirosław Drzewiecki, który pokonał bramkarza Szkoły Podstawowej nr 3
w Łowiczu - Kamila Łukawskiego.
Temu ostatniemu nie udało się w rewanżu
pokonać ministra, który stanął między słupkami. Kamil obronił za to strzały marszałka
województwa łódzkiego - Włodzimierza
Fisiaka i dyrektora miejscowej szkoły Wacława Witwickiego, nie zdołał nato-

Sporo walki, w której ostatecznie lepszą okazała się Walia. Zespół z „Czwórki”
wygrał z ekipą SP 3 (Bułgaria) 3:2 (1:1).
Bogusz, Jakub Pachucy, Dawid Pawlak, miast wyczuć intencji burmistrza Łowicza Kamil Grzegorek, Wiktor Pisarski i Bar- Krzysztofa Jana Kalińskiego.
Po chwili sędzia Jarosław Walczak
tek Guzek.
Walia: Mateusz Gładki - Michał Fabijań- rozpoczął pierwszy pojedynek piłkarski, Marcel Gędek, Cezary Zimny, Kamil
Pernak, Patryk Pęksa i Patryk Dałek.
Łowicz, 9 listopada. Orlik wylądował! W Łowiczu! O uroczystym otwarciu
boiska wybudowanego w ramach programu
rządowego „Nasze Boisko - Orlik 2012” piszemy na str. 8. Po części oficjalnej najpierw
zaproszeni goście wykonali serię rzutów
karnych. Pierwszą bramkę zdobył minister

Zatem patrząc na okrojona kadrę można było
mieć obawy o wynik końcowy. Jednak nasi
koszykarze wyszli na parkiet bardzo zmotywowani i zagrali bardzo dobre zawody, wygrywając 78:55.
Łowiczanie zagrali skutecznie w pierwszej kwarcie i wypracowali sobie dużą przewagę. Bardzo dobrze spisywał się Bartosz
Włuczyński i po jego „trójce” w 5. minucie
Księżak prowadził 12:4. W kolejnych minutach po dwóch celnych wolnych Roberta
Kucharka i Adriana El-Warda było już
16:4. Po dziesięciu minutach łowiczanie wygrywali 21:7 i widać było, że jest szansa na
zwycięstwo. W 13. minucie, po punktach
Rafała Mroza, było już 25:7, jednak powoli inicjatywę zaczęli przejmować legioniści. Powoli odrabiali straty i w 20. minucie przegrywali już tylko 24:31. Na szczęście
w ostatniej akcji przed przerwą bardzo ważne punkty zdobył Bartosz Pełka, który trafił zza linii 6,25 m.
W trzeciej kwarcie mogło być nieciekawie. Trzech naszych zawodników Kucharek,
Mróz i Włuczyński mieli już po trzy przewinienia na swoim koncie. Łowicki szkoleniowiec zdecydował się na obronę strefową
i to dało efekt. Młodzi gracze legii nie mogli sobie poradzić z ta obroną, a z dystansu nie trafiali najlepiej. Natomiast łowiczanie zagrali bardzo skutecznie. Rewelacyjnie
w tej odsłonie spisał się kapitan naszego zespołu Kucharek, który trafił dwie „trójki”
i królował na desce. Po jego rzucie w 27.
minucie przewaga urosła znów do piętnastu „oczek” (48:33).
dok. na str. 35

ski na nowym sztucznym boisku, w którym zmierzyła się drużyna miejscowej
„Trójki”, która reprezentowała Bułgarię i Walia, która reprezentowana była
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
w Łowiczu.
Pierwszą oficjalną bramkę zdobył Patryk Dałek, ale w odpowiedzi najgroźniejszy w zespole trenera Sławomira
Karmelity napastnik - Dominik Bogusz przeprowadził indywidualna akcję, doprowadzając do remisu. „Czwórka” znów objęła prowadzenie po przerwie,
kiedy to znowu asystą popisał się Kamil
Pernak, a po efektownym szczupaku
gola zdobył „walijski” kapitan - Michał
Fabijański.
Wkrótce w zamieszaniu podbramkowym najwięcej sprytu wykazał Szymon
Panek. Znowu remis, tym razem 2:2, ale
Dałek jeszcze raz znalazł drogę do bramki gospodarzy, a później golkiper Walii Mateusz Gładki wykazał się kilkoma
znakomitymi interwencjami i ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się niezwykle zmęczeni podopieczni trenera Pawła
Dolińskiego.
Koszykarze Księżaka ze stołeczną Legią odnieśli pierwsze, historyczne zwy(p) cięstwo w nowej II lidze męskiej.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 13 do 19 listopada
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Listopad ciecze, marzec nie podpiecze”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą układy niżowe znad Skandynawii.
Napływa wilgotna masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamgleni, rano lokalnie mgły.
Wiatr: południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 7 ºC do + 9 ºC.
Temp. min w nocy: + 3 ºC do + 1 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże,
lokalnie możliwy opad deszczu.
Widzialność: dobra i umiarkowana.
Wiatr: południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 8 ºC.
Temp. min w nocy: + 3 ºC do 0 ºC, lokalnie przymrozki do - 1 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pochmurno, okresami z opadami deszczu,
możliwy deszcz ze śniegiem. Widzialność: dobra.
Wiatr: południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silny.
Temp. max w dzień: + 5 ºC do + 8 ºC.
Temp. min w nocy: + 3 ºC do 0 ºC, lokalnie przymrozki do - 1 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 BUŁGARIA (SP 3 Łowicz) - WALIA
(SP 4 Łowicz) 2:3 (1:1)
0:1 - Patryk Dałek (8), 1:1 - Dominik
Bogusz (12), 1:2 - Michał Fabijański (21),
2:2 - Szymon Panek (23), 2:3 - Patryk Dałek (28).
Bułgaria: Kamil Łukawski - Szymon
Panek, Sebastian Brzeziński, Tomasz Kaźmierczak, Marcin Kaźmierczak, Dominik

 KSIĘŻAK Łowicz - LEGIAWarszawa 78:55 (21:7, 13:17, 17:15, 27:16)
Księżak: Robert Kucharek 26 (2x3), Adrian El-Ward 22, Bartosz Włuczyński 10
(1x3), Rafał Mróz 8 i Michał Snochowski
7 oraz Bartosz Pełka 5 (1x3), Michał Banasiak i Jakub Pietrzko.
Legia: Łukasz Zajączkowski 17
(1x3), Bartłomiej Piotrowski 9 (1x3), Marcin Chojecki 8, Piotr Nowakowski 8 i Artur
Kijanowski 5 (1x3) oraz Dominik Piętka 4,
Piotr Kwasiborski 2, Michał Wojtyński, Tomasz Rudko i Konrad Opalski.
Sędziowali: Michał Jakubczyk i Michał
Chrakowiecki. Widzów: 200.
Łowicz, 8 listopada. Wreszcie udało
się przełamać czarną serie porażek ekipie
koszykarzy łowickiego Księżaka, grających
w grupie A w II lidze koszykówki męskiej.
Po pięciu kolejkach łowiczanie byli bez zwycięstwa, w podobnej sytuacji był ich sobotni rywal Legia Warszawa. Zatem dla tych
dwóch ekip był to bardzo ważny pojedynek.
Jednak w łowickiej ekipie nastroje nie
były najlepsze. Olbrzymie kłopoty kadrowe powodowały, że przed tym pojedynkiem
trener Cezary Włuczyński obawiał się
o występ swojego zespołu. Łowiczanie grali praktycznie składem z III ligi, a nawet
słabszym, bo zabrakło kilku zawodników.
W składzie z powodu kontuzji i innych przyczyn zabrakło podstawowych graczy: Kacpra Kromera, Przemysława Grabowskiego, Michała Chojeckiego i Piotra
Niewiadomskiego. Z kontuzją prawego
kciuka musiał wystąpić Michał Banasiak.

