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Dziś piszemy:
 Kolejny radny

z prokuratorem
na karku.
Tadeusza Gajdę zastąpił
w Sejmiku Wojewódzkim
Edward G. Obaj są z PSL.
czytaj na str. 3
 Nareszcie będzie

łatwiej
Wydział Komunikacji
łowickiego starostwa
czynny także w czwartek.
czytaj na str. 4
 Zaostrza się spór
wokół baszty Klickiego.
czytaj na str. 6
 Sto lat życzy

wszystkim osoba,
która sama
tyle przeżyła.
- o jubileuszu
Marianny Workowskiej.
czytaj na str. 3
 Apel do ONZ
w obronie dzieci i rodziny.
czytaj na str. 13

Parking przy Kasi pomoże, ale...

Nie widać końca problemów
z parkowaniem przy dworcu
powiedział nam wiceburmistrz Bogusław
Bończak.
Zgoda konserwatora na ogrodzenie terenu jest konieczna, ponieważ znajduje
się on w strefie ochrony konserwatorskiej.
W przyszłości parking będzie lepiej widoczny z ulicy Tkaczew. Zlikwidowany będzie bowiem - po wygaśnięciu dwuletniego
jeszcze okresu dzierżawy przez aktualnych
właścicieli - drewniany budynek, który teamy zgodę konserwatora zabytków na raz stoi przy ulicy Tkaczew bezpośrednio
wygrodzenie terenu. Dołożymy lamp przed powstającym parkingiem.
i zmodernizujemy oświetlenie, tam gdzie
trzeba utwardzimy teren. Mam nadzieję,
Przejąć Dworcową,
że jeszcze w tym roku będzie to zrobione zrobić porządek
powiedział nam naczelnik ratuszowego WyPonadto ratusz prowadzi od kilku lat rozdziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński. Teren ma być ogrodzony, na znacznej mowy z łódzkim Oddziałem Gospodarowajego części jest już asfalt - tam nawierzch- nia Nieruchomościami spółki PKP-Nierunia zostanie poprawiona. Na części pomię- chomości, która jest właścicielem części
dzy wjazdem a drogą wewnętrzną PKP od gruntów bezpośrednio przylegających do
strony apteki na Tkaczewie zostanie ułożo- budynków dworcowych. Ulica Dworcowa,
ny nowy odcinek asfaltu. Teren ma być też którą można dojechać do dworca, jest boposprzątany i wycięte będą krzaki w jego wiem tylko w części ulicą miejską. Grunty
sąsiedztwie. - Chcemy do końca roku to miasta kończą się jeszcze przed kioskiem
zrobić. Nie rozwiąże to wszystkich proble- z gazetami.
Miasto chciałoby przejąć grunty pod dromów z parkowaniem w tym rejonie miasta,
ale będzie ułatwieniem dla mieszkańców - gą począwszy od kiosku z gazetami właśnie

Więcej miejsc parkingowych
w pobliżu dworca kolejowego Łowicz Główny ma powstać jeszcze
w tym roku. Na tyłach sklepu spożywczego Kasia należącego do PSS
„Społem” ratusz zorganizuje utwardzony i ogrodzony parking dla około 30 samochodów. Niestety, na tym
na razie się skończy.

M

po to, żeby uporządkować parkowanie samochodów. Proponowano kolei przejęcie
gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
Na to jednak nie zgodziła się centrala PKP.
- Temat jest ciągle otwarty, ale PKP na razie nie chce rozmawiać o ulicy Dworcowej,
ponieważ nie ma skonkretyzowanych planów remontowych związanych z dworcem
- powiedziała nam naczelnik Wydziału
Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w ratuszu Anna
Gajewska.
Do niedawna były to tzw. „tereny zamknięte” określane również mianem terenów wewnętrznych PKP. PKP nie musiały
nawet przekazywać samorządom dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej, nie
musiały też występować o pozwolenia na
prowadzenie inwestycji. Teraz grunty pod
samą ulicą Dworcową już nie mają statusu terenów zamkniętych, ale np. teren parkingu służbowego PKP pomiędzy budynkiem dworca a budynkami gospodarczymi,
ma ten status nadal. Zgodnie z przestarzałym prawem, o którego częściową zmianę
wnioskuje nawet samo PKP, sprzedaż „terenów zamkniętych” przez koleje była możliwa dopiero po uzyskaniu zgody na szczeblu

“Teraz zdrowie”
już dziś

W

tym numerze
„Nowego
Łowiczanina”
znajdziecie Państwo
nasz kolejny dodatek
„Teraz zdrowie”,
poświęcony zdrowiu i higienie.
W nim ciekawe artykuły,
m.in. o leczniczym działaniu
oleju z rekina, chorobach przełyku,
a także przepisy na pyszne naleśniki.
Cena bez zmian.
(red.)

Coraz tłoczniej
na Dworcowej
Nawet bardzo ostrożnie licząc, kilkaset
osób dojeżdża z Łowicza do pracy w Warszawie i w innych miastach korzystając
z kolei. Jadą samochodem w okolice dworca, a potem przesiadają się do pociągu, który zawiezie ich do pracy. Przed wejściem
na peron czeka ich poszukiwanie miejsca
do parkowania, co często sprowadza się do
wyboru między miejscem na trawniku a poboczem nieutwardzonego zjazdu na osiedle
Szarych Szeregów. Najbardziej miejsc parkingowych brakuje w godzinach rannych.
Nie wszystkim udaje się zaparkować nawet
tam, więc parkują na okolicznych osiedlach
albo na ulicy 3 Maja. Zdarza się, że zdesperowani potencjalni klienci kolei parkują
również tarasując część Dworcowej. Niejednokrotnie problem z przejazdem przez
zakręt na końcu Dworcowej miały autobusy komunikacji miejskiej.
dok. na str. 5

Pijany Litwin
uciekał przed policją

Będzie sygnalizacja na skrzyżowaniu
Poznańskiej i Zamkowej
- To miejsce newralgiczne, łączą
się tu dwie drogi krajowe o dużym
natężeniu ruchu, dlatego decyzja
nie powinna dziwić.
- powiedział nam rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski,
uzasadniając decyzję o budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 14 (ulice Poznańska i Zamkowa) w Łowiczu.
Budowa ma zostać przeprowadzona ekspresowo, Zalewski twierdzi, że w styczniu
światła powinny już działać. Koszt prac ma
nie przekroczyć kwoty 350 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu Droga Zaufania
„Bezpieczna Ósemka”. Wcześniejsze objęcie „dwójki” programem zaowocowało
zmianą projektów i dodatkowym wykona-

ministerialnym. Tak więc na sprzedaż miastu Dworcowej musi wyrazić zgodę centrala
PKP - ale tego zrobić nie chce, na części parkingu zaś nadal rękę trzyma minister.

Policyjny pościg za Volkswagenem Transporterem na litewskich
numerach rejestracyjnych krajową „czternastką” w kierunku Łodzi,
do którego doszło w ostatni poniedziałek, 24 listopada po godzinie 14,
zakończył się sukcesem.

niem na niej wielu prac, o których wcześniej
się nie mówiło, a których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa, takich jak azyle dla
pieszych, chodniki i inne. Powstanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu zakończy prace remontowe na dwójce, które
GDDiA prowadzi od dwóch lat w okolicach
Łowicza. Pozostanie jedynie kwestia przebudowy skrzyżowania w Zdunach przy kościele parafialnym.
Generalna Dyrekcja zdecydowała się na
ustawienie sygnalizacji świetlnej w 10 miejscach województwa łódzkiego. Cztery mają
pojawić się na drodze nr 1, trzy na drodze
nr 2, kolejne trzy na drodze nr 14. Oprócz
Łowicza, najbliżej sygnalizacja powstanie
w miejscu, gdzie budowana obwodnica
autostradowa Strykowa będzie się łączyła
z „czternastką”.
(tb)

R

Alarm bombowy w sądzie. Przez ponad godzinę w piątek, 21 listopada, policjanci nikogo nie wpuszczali do budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu. Nieznany sprawca poinformował listownie o podłożeniu tam ładunku
wybuchowego. Ekipa policyjna z pirotechnikiem przeszukała pomieszczenia.
Nikogo nie ewakuowano. Alarm był fałszywy.

adiowóz zajechał drogę Volkswagenowi w okolicach Stroniewic w gminie
Domaniewice. Wcześniej kierowca
Volkswagena nie pozwalał się wyprzedzić
i jechał wężykiem z dużą prędkością. Po
zatrzymaniu okazało się, że 30-letni Litwin uciekający przed policją był kompletnie pijany. Policjanci musieli go wyciągnąć
z kabiny samochodu, ponieważ sam nie był
w stanie z niej wyjść. Razem z nim jechało dwóch innych obywateli Litwy, podczas
jazdy pili wódkę. Kierowca był tak pijany,
że podczas badania alkomatem w budynku komendy osunął się z krzesła, na którym siedział.
Informację o Transporterze, który jedzie drogą krajową numer 2 od strony Sochaczewa i zajeżdża innym samochodom
drogę, policja otrzymała z telefonu komórkowego od innego użytkownika drogi.
dok. na str. 2
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Groźny wypadek
na skrzyżowaniu w Wejscach
Do groźnego wypadku, w wyniku którego cztery osoby trafiły do
szpitali - w tym 10-miesięczna dziewczynka w stanie ciężkim - doszło
na skrzyżowaniu drogi powiatowej
w Wejscach z drogą łączącą Osiek
z Tydówką. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem Suzuki Swift wymusiła pierwszeństwo
przejazdu na Fiacie Uno.

D

ziesięciomiesięczna Marta P. z wypadku w Wejscach trafiła najpierw do
szpitala w Łowiczu, skąd została przetransportowana do szpitala przy ul. Litewskiej w Warszawie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy.
Lekarze w Łowiczu podejrzewali u dziecka pęknięcie śledziony, powstanie krwiaka
w jamie brzusznej i wstrząśnienie mózgu. Jej
stan był określany jako ciężki. Lądowisko
przy ul. Prymasowskiej w Łowiczu oświetlali i zabezpieczali strażacy, w tym OSP.
Jak doszło do wypadku? Jadąca drogą
podporządkowaną, samochodem marki Su-

zuki, 32-letnia Agnieszka W. z gminy Sanniki zagapiła się i wjechała na skrzyżowanie mając pewność, że ma pierwszeństwo
przejazdu. Wtedy w Suzuki uderzył z impetem Fiat Uno, który prowadziła 50-letnia Maria W. z powiatu sochaczewskiego. W wyniku wypadku kierująca Fiatem
Uno doznała złamania zębów - siekaczy
po prawej stronie, złamania mostka oraz
wstrząśnienia mózgu. Kierująca Suzuki
32-letnia Agnieszka W. doznała urazu głowy z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu
oraz ogólnych potłuczeń. W tym samochodzie jednak było jeszcze dwoje pasażerów:
32-letnia mieszkanka gminy Iłów Małgorzata P. i jej 10-miesięczna córka Marta.
Matka doznała ogólnych potłuczeń oraz
lekarze podejrzewali wstrząśnienie mózgu.
U jej córki wystąpiły, wspomniane wyżej,
ciężkie obrażenia. Policja ustali, czy dziecko jechało zapięte w foteliku.
Kierująca Suzuki była trzeźwa, zaś od
kierującej Fiatem, z uwagi na poniesione obrażenia, pobrana została krew do badań.
(mak)

Nasi przedstawiciele podczas protestu w Brukseli: od lewej Andrzej Pełka, Krzysztof Miodek, Andrzej Marat i Krzysz- dok. ze str. 1
tof Dąbrowski.

Nasi protestowali
w Brukseli

Wśród około 500 osób, jakie 18
listopada protestowały w Brukseli
przeciw trudnej sytuacji producentów mleka, choć nie tylko, znalazło
się pięciu delegatów z terenu powiatu łowickiego.
yli to Andrzej Marat - producent mleB
ka, delegat Łowickiej Spółdzielni Mleczarskiej i szef Solidarności Rolników In-

dywidualnych w Łyszkowicach, producent
i radny OSM Krzysztof Miodek z Bednar,
producent mleka, radny OSM i radny powiatowy Andrzej Pełka z Jamna, producent
i radny powiatowy Krzysztof Dąbrowski
z Osieka oraz kierownik skupu łowickiej
OSM Stanisław Jabłoński.
Nasi przedstawiciele, wraz z innymi protestującymi, przeszli od Parlamentu Europejskiego do siedziby Komisji Europejskiej,
gdzie złożona została petycja. - Mieliśmy
bardzo dobre nagłośnienie. Ludzie otwierali
okna, by zobaczyć co się dzieje - opowiadają
Krzysztof Dąbrowski i Andrzej Marat. - Ba-

ner łowickiej mleczarni był w tłumie bardzo
dobrze widoczny.
W pięcioosobowej grupie, która tę petycję składała, znalazł się Andrzej Marat.
- Zdarzyło się tak, że po złożeniu petycji
spotkaliśmy komisarza do spraw Rolnictwa i Rozwoju Mariann Fischer Boel, która
wracała właśnie z posiedzenia w Strasburgu - opowiada Marat. - Nie tylko za sprawą petycji mogliśmy zatem przedstawić
trudną sytuację w mleczarstwie, w produkcji zbóż czy owoców miękkich. Pani komisarz zapewniła nas, że potrzebne są natychmiastowe działania, gdyż związkowcy ze
wszystkich unijnych krajów zgłaszają podobne problemy.
Marat uważa, że skutki wizyty naszych rolników w Brukseli już są widoczne. 21 listopada minister rolnictwa poinformował o tym, że polskie
rolnictwo otrzyma 90 mln euro, które to
pieniądze przeznaczone zostaną przede
wszystkim na wsparcie sektora mleczarskiego, a także na ubezpieczenia rolne.

Marihuana pod wycieraczką

W

sobotę, 22 listopada po godz. 22 na ul.
Czajki w Łowiczu policja zatrzymała
do rutynowej kontroli Fiata Uno. Jechało nim dwóch 21-letnich mieszkańców
Łowicza. W aucie pod wycieraczką poli-

cjanci ujawnili zawiniętą w papier torebkę
foliową, a w niej zielony susz. Po przebadaniu go okazało się, że jest to marihuana.
Było jej 1,7 gr. Trwa ustalanie źródła pochodzenia narkotyku.
(mwk)

Miał 2 promile
i kierował motocyklem
57-letni łowiczanin miał w niedzielę,
23 listopada o 5.40 wypadek
na łuku, śliskiej o tej porze,
ul. Nadbzurzańskiej w Łowiczu.
Doznał poważnego urazu nogi,
trafił na oddział ortopedyczny szpitala
w Kutnie, ale bardziej dotkliwa może
być kara wymierzona przez sąd - bo
policja stwierdziła, że miał 1,07 mg/dm3
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mało tego - miał zakaz prawomocny
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych.
(mwk)

W złożonej w Brukseli petycji rolnicy domagają się uruchomienia refundacji dopłat
eksportowych do produktów mleczarskich
oraz zmiany ceny interwencyjnej skupu
zboża ze zbyt niskiej ich zdaniem 101,3
euro za tonę, do 160 euro. - Chodzi tutaj
nie o zboże przemysłowe, ale chlebowe,
czyli pszenicę i żyto - uściśla Krzysztof Dąbrowski. - Obecna cena nie pokrywa kosztów produkcji - dodaje.
Andrzej Marat wyjaśnia nam z kolei,
że dopłaty do przechowywania i eksportu mleka w proszku oraz masła funkcjonowały w Unii jeszcze w 2007 roku. - Przy
złej obecnie sytuacji w mleczarstwie, przywrócenie tych dopłat jest jak najbardziej
wskazane - uważa. - Mleczarnie mają porobione bardzo duże zapasy, gdyż nie opłaca się im sprzedawać tych produktów. Nam
płacą mniej za mleko. Przy dopłatach, łatwiej byłoby pozbyć się zgromadzonych
produktów, wzrosłaby też opłacalność
produkcji.
(wcz)

kronika
policyjna
n 20 listopada około godziny 17.30
policja otrzymała zgłoszenie kradzieży
z włamaniem do garażu na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Nieznani sprawcy, po
przepiłowaniu kłódki, wymontowali i ukradli
z samochodu marki Chrysler cztery koła,
fotel pasażera oraz tylną kanapę. Poszkodowany mieszkaniec Domaniewic oszacował
stratę na około 25 tysięcy złotych. Do włamania mogło dojść w okresie od godziny 10
w dniu 19 listopada do godziny 17.00 dnia
następnego.
n 21 listopada po godzinie 9.00 oficer
dyżurny otrzymał informację, że na ulicy
Klickiego w Łowiczu doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczyły dwa pojazdy.

Pijany Litwin uciekał przed policją

I

nformację o Transporterze, który jedzie drogą krajową numer 2 od strony
Sochaczewa i zajeżdża innym samochodom drogę, policja otrzymała z telefonu komórkowego od innego użytkownika drogi. Podejrzewał on, że kierowca jest
pod wpływem alkoholu i wybrał numer
alarmowy 112. Podał markę, kolor, a nawet numery rejestracyjne samochodu oraz
kierunek jazdy.
Volkswagen skręcił z „dwójki” na „czternastkę”. Policjanci z sekcji ruchu drogowego ruszyli w pościg. Volkswagen jechał
z dużą prędkością, a kierowca nie reagował
na sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. Nie pozwalał też wyprzedzić się i stwarzał duże zagrożenie dla innych użytkow-

ników drogi. Po części było to działanie
celowe, a po części spowodowane upojeniem alkoholowym kierowcy. Policjantom
udało się go wyprzedzić na „czternastce”
w okolicach Stroniewic. Zatrzymany kierowca bełkotliwie tłumaczył, że jedzie
z kolegami z Litwy do Hiszpanii. Miał 1,42
mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc (2,99 promila alkoholu w organizmie).
Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Następnego dnia Sąd Grodzki w Łowiczu skazał go na rok więzienia w
zawieszeniu na 3 lata próby, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na terenie Polski przez 5 lat oraz 500 zł grzywny.
(mak)

Ukradł i wpadł w ręce policji
Ukradł Fiata 126 p pod dworcem
w Łowiczu, kierował nim, nie mając do tego uprawnień i był pod
wpływem alkoholu. Mowa o 18-letnim łowiczaninie, który 22 listopada
o godz. 21.30 na Katarzynowie wpadł
w ręce policji.
atrzymany został do rutynowej kontroli
drogowej. Wtedy policjanci zauważyli
przewody elektryczne wystające przy
stacyjce. Kierujący nie miał przy sobie żadnych dokumentów samochodu ani prawa

jazdy. Okazało się, że samochód, którym
jechał tego samego dnia ukradziono spod
dworca PKP w Łowiczu. Policja zbadała
go alkosensorem i wtedy okazało się, że ma
0,7 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. A prawa jazdy nie zapomniał zabrać, bo nie miał go w ogóle.
Rzecznik łowickiej policji Urszula
Szymczak mówi, że Fiat 126p został oddany właścicielowi, zaś 18-latek odpowie za
przestępstwa, które popełnił: kradzież, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, kierowanie bez uprawnień. (mwk)

Z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawca
kolizji, poruszający się samochodem marki
Skoda Felicia, odjechał z miejsca zdarzenia.
Na ulicy Łyszkowickiej funkcjonariusze
Rewiru Dzielnicowych zatrzymali Skodę.
Pojazdem tym podróżowało 3 mężczyzn.
Funkcjonariusze skontrolowali mężczyzn
i samochód. W aucie znaleźli dealerkę
z zawartością sproszkowanej substancji koloru
białego. Po przebadaniu testerem okazało się,
że jest to amfetamina w ilości ponad 0,6 grama.
Trzej mieszkańcy Łowicza zostali zatrzymani.
Wszyscy są dobrze znani łowickiej policji.
W toku wykonywanych czynności, śledczy
ustalili, że narkotyki należą do 26-letniego
łowiczanina - kierowcy Skody. Usłyszał zarzut
posiadania narkotyków. Mężczyzna przyznał
się. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto okazało się, że mężczyzna ten
nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.
W tej sprawie zostanie skierowany wniosek
do Sądu Grodzkiego.
n 22 listopada o godz. 11.05 w Zielkowicach w gminie Łowicz policja zatrzymała

do kontroli osobowe Mitsubishi, którym
kierował 19-letni łowiczanin. Wygląd kierowcy wzbudził zaniepokojenie policjantów
i dlatego zdecydowali się sprawdzić jego
stan testerem narkotykowym. Wykazał on,
że młody mężczyzna był pod wpływem
amfetaminy.
n 23 listopada o godzinie 5.40 doszło
do wypadku drogowego. Kierujący motorowerem mężczyzna na łuku ulicy Nadbzurzańskiej w Łowiczu wpadł w poślizg
i przewrócił się na jezdnię. W wyniku tego
zdarzenia złamał szyjkę kości udowej nogi.
Jak się okazało 57-latek z Łowicza był
nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu
w organizmie. Ponadto mężczyzna miał
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy
w Łowiczu. Pozostał w szpitalu.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opr. sierż. Urszula Szymczak

Z
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Dziewięć łowickich
wejść na TVN

D

ziś, 27 listopada ogólnopolska
stacja telewizyjna TVN 24 i TVN
Meteo będzie nadawać programy
meteorologiczne z Łowicza. Jak
powiedział nam naczelnik wydziału
promocji łowickiego ratusza Artur
Michalak, ma być dziewięć wejść,
w czasie których będzie można
zobaczyć ujęcia z miasta. Prezenter
będzie opowiadał nie tylko o pogodzie,
ale także o zabytkach, architekturze,
historii i kulturze naszego miasta.
To już druga w tym miesiącu
prezentacja Łowicza w telewizji.
W poniedziałek 24 listopada burmistrz
miasta Krzysztof Kaliński gościł
w porannym programie „Kawa
czy herbata” w programie TVP1.
Opowiadał w nim m.in. o rewitalizacji
miasta Łowicza, na którą składa się
wykonanie kompleksu sportoworekreacyjnego w parku Błonie oraz
modernizacja Starego Rynku.
(tb)

Celnicy i inspektorzy
kontrolowali busy

N

ałożeniem pięciu mandatów
karnych w kwocie od 300 do 1000
złotych każdy zakończyła się akcja
kontrolna pasażerskich mikrobusów
prowadzona w środę 19 listopada
przez funkcjonariuszy łódzkiego
Wydziału Zwalczania Przestępczości
Izby Celnej i inspektorów Urzędu
Kontroli Skarbowej w Łodzi.
Wspólnymi działaniami kontrolnymi
objęto sześć tras lokalnego przewozu
pasażerskiego, łączących Łódź
z sąsiednimi miejscowościami,
w tym z Łowiczem. Celem działań była
kontrola przestrzegania obowiązku
ewidencjonowania sprzedaży biletów
przy użyciu kas fiskalnych oraz
obowiązku wydawania paragonów
fiskalnych.
Z tego obowiązku nie wywiązali
się kierowcy pięciu, spośród ośmiu
sprawdzonych busów, w tym również
busu dojeżdżającego z Łowicza do
Łodzi. Za brak rejestracji sprzedanych
biletów zostali ukarani mandatami
przez inspektorów z Urzędu Kontroli
Skarbowej.
Efektem podjętych działań będzie
również wszczęcie postępowań
karnych skarbowych przeciwko
osobom odpowiedzialnym
za przestrzeganie przepisów
podatkowych u przewoźników, których
busy zostały skontrolowane.
Kontrola części przewoźników nie
doszła wczoraj do skutku, gdyż
niektóre busy, zapewne chcąc uniknąć
spotkania z funkcjonariuszami, nie
pojawiły się na przystankach zgodnie
z rozkładem jazdy.
W czasie akcji celnicy sprawdzali
także paliwo, na którym jeżdżą
skontrolowane pojazdy. W tym zakresie
nie ujawniono nieprawidłowości.
(mak)

Wszystkim życzę 100 lat!
- Ja nie myślałam, że tyle lat
będę żyć, ale to wszystko
jest w rękach Boga - mówiła
Marcjanna Workowska ze
Złakowa Borowego w gminie
Zduny podczas uroczystości
z okazji jej 100. urodzin.
Jubilatka urodziła się
20 listopada 1908 roku.

W

minioną sobotę w intencji pani Marcjanny w kościele w Złakowie odprawiona została msza św, po niej były życzenia i serdeczności od rodziny, a także
wspomnienia. I choć 100-latka była bardzo
pogodna i co chwila wszystkim dziękowała za przybycie, goście nie kryli wzruszenia. - Nie płaczcie, to nie pogrzeb, to urodziny - przywoływał do porządku syn Marian
Workowski, który niemal cały czas powtarzał swojej mamie odpowiednio głośno to,
co mówią inni, bo ma ona problemy ze słuchem i od niedawna także ze wzrokiem.
A było co powtarzać, bo goście składali
życzenia zdrowia, 200, a nawet 300 lat życia, dzieci mówiły wiersze, wszyscy wręczali kwiaty i prezenty. Wśród nich były
m.in. witaminy, słodycze, radio i fotel,
o czym syn mówił do matki: - Fotel od Staśka z Łaźnik. Na co jubilatka odpowiedziała:
- Wiem, przecież go wczoraj do domu przywiózł. - Nie nie da się ukryć - odpowiedział
z kolei syn. Mówił też wszystkim obecnym,
że kilka miesięcy temu, przegotowując się
do urodzin seniorki rodu, domownicy zamówili obraz u łódzkiego plastyka Zbigniewa
Kopani. Był on gotowy jakiś czas przed urodzinami pani Marcjanny, gdy mogła jeszcze
ocenić pracę artysty. Z efektu była bardzo
zadowolona. Obraz, przedstawiający jubilatkę w stroju ludowym, można było obejrzeć podczas urodzin.

Marcjanna Workowska podczas imprezy z okazji 100. urodzin snuła wspomnienia sprzed lat.
Przedstawiając z kolei delegację z Urzędu
Gminy Marian Workowski mówił, jak nazywa się wójt i że towarzyszy mu pani, która
pani Marcjannie wydawała dowód osobisty.
- Tak przeczuwaliśmy, że będziesz żyć ponad
100 lat, więc dobrze, że wymieniliśmy. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byś do więzienia
teraz poszła - żartował pan Marian.
Jubilatka dostała też list gratulacyjny
podpisany przez premiera Donalda Tu-

Z

mianę w łódzkim Sejmiku wymusił
prawomocny wyrok za „głosowanie na
dwie ręce” w Sejmie dla byłego posła PSL,
a od dwóch lat radnego wojewódzkiego Tadeusza Gajdy. Przypomnijmy, że wyrok
zapadł dopiero po 16 latach ze względu na
fakt, że wcześniej Gajdę chronił immunitet
poselski. Radny zobowiązał się, że odda
wszystkie pieniądze z diet, które bezprawnie pobierał od kwietnia tego roku.
Co jednak ciekawe, PSL będzie teraz
reprezentowane w Łodzi przez kolejnego

w obecności Jana Grzegory lat dwadzieścia osiem i Jana Kołaczyńskiego lat czterdzieści liczących, obydwóch gospodarzy
ze wsi Złaków Borowy zamieszkałych
i okazał dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że takowe urodzone tegoż dnia o godzinie piątej rano z jego prawej małżonki
Marianny z Milesiewiczów, lat dwadzieścia dwa mająca.”
dok. na str. 6

Bilichowiacy w sobotę świętują 60. urodziny
W najbliższą sobotę 29 listopada
w szkole Blichu odbędą się uroczystości 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.

P

lat, w którym wystąpią najstarsi „zespolacy” Maria Nierobisz - Jarosz z Łowicza i
Stanisław Madanowski z Bochenia, oboje
byli solistami w zespole w 1959 roku. Wystąpią także kapele zaprzyjaźnione z Blioczątek zaplanowano na godz. 15.00.
chowiakami. Zespół otrzyma medal ZaW programie są m.in. koncerty zesłużony dla Kultury Polskiej Gloria Victis
społu, w tym także w składzie sprzed
przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potem przewidziany
jest poczęstunek przygotowany przez Koła
Gospodyń Wiejskich i zabawa przy muzyce ludowej. Dla tych, którzy spóźnili się ze
zgłoszeniem swego udziału w imprezie, to
już ostatni dzwonek by to zrobić.
(tb)

Zamienił stryjek...
Były poseł Edward G. z PSL,
mieszkaniec gminy Zduny,
został zaprzysiężony
na radnego na ostatnim
posiedzeniu Sejmiku
Wojewódzkiego w Łodzi,
które odbyło się 18 listopada.

ska, który został odczytany. Urząd Gminy
przygotował z kolei miła pamiątkę - oprawioną w okładkę kopię aktu urodzenia pisanego po rosyjsku przez ks. Czechowskiego wraz z tłumaczeniem dokumentu
na język polski. Charakterystyczny jest
styl tego dokumentu, w którym m.in. czytamy, że „Stawił się osobiście Franciszek
Głowacki, gospodarz lat trzydzieści mający, w Złakowie Borowym zamieszkały,

działacza, na którym ciążą poważne zarzuty prokuratorskie. Działalność Edwarda G.
opisywana była na naszych łamach niejednokrotnie, i to nie tylko przy okazji publikacji na temat działalności powiatowego PSL,
imprez strażackich czy działalności Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.
Ten 68-letni łowicki polityk znajduje
się wśród 21 osób oskarżonych w sprawie
o niegospodarność w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Proces ten rozpoczął się
w styczniu 2006 roku w Sądzie Okręgowym
w Łodzi i nadal trwa.
Poprzedziło go trwające 4 lata, wielowątkowe i skomplikowane śledztwo. W czerwcu 2005 roku do sądu trafił akt oskarżenia.
Prokuratura ustaliła, że w latach 1999-2000
WFOŚi GW, jako publiczny fundusz, przeprowadził wiele chybionych inwestycji.
Stracił na nich ponad 42 mln zł. Tak gigan-

tyczne szkody powstały między innymi
w wyniku zakupu akcji Banku Częstochowa i przedsiębiorstwa odzieżowego „Pilica”
oraz na skutek pożyczek udzielonych rodzinie Kazimierza Grabka, zwanego w tamtym
czasie „królem żelatyny”.
Ta sprawa jakoś nie przeszkodziła
w karierze polityka, który był i nadal jest
bardzo aktywny. Edward G. był już radnym Sejmiku w latach 1998-2006, wcześniej sprawował również mandat posła
na Sejm PRL (lata 1985-1989) i II kadencji Sejmu RP (1993-1997). Ponadto
jest członkiem centralnych władz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zarządu Wojewódzkiego PSL, wcześniej trzykrotnie zasiadał
w Radzie Naczelnej Stronnictwa, jest
członkiem Rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
(mwk, mak)

Uroczystości 50-lecia Koła Łowieckiego „Orzeł” w Kiernozi odbyły się
15 listopada. Po mszy św. przedstawiciele koła i goście udali się do pałacu Łączyńskich. Zasłużonych myśliwych udekorowano: Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Jan Kowalski, srebrne medale: Jan Kozłowski, Roman Orlik, Stanisław i Piotr Szwarocki oraz Adam Zarost, brązowy medal wręczono Stanisławowi
Sztandurowi i Jackowi Węgierkowi. Poczęstunek dla gości przygotował dzierżawca pałacu Andrzej Bogucki. Szerzej o historii koła „Orzeł” - w przyszłym NŁ.

Dym bez ognia

W

piątek 21 listopada
o godz. 23.30 Państwową Straż
Pożarną z Łowicza wezwano
do wielorodzinnego budynku
przy ul. Czajki w Łowiczu.
Po przybyciu na miejsce straż nie
stwierdziła, aby doszło tam do
jakiegokolwiek pożaru. Budynek
zabezpieczono i przewietrzono klatki
schodowe. Przyczyna wystąpienia
zadymienia nie jest znana, mogła
nią być nieszczelność przewodów
kominowych.
(mwk)
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Nie będzie umorzenia dla ZEC
320 tys. zł będzie jednak musiał
zapłacić w przyszłym roku
Zakład Energetyki Cieplnej
w Łowiczu Narodowemu
Funduszowi Ochrony
Środowiska, jako spłatę
ostatnich 10% procent pożyczki
zaciągniętej w 2001 roku
na modernizację systemu
ciepłowniczego w mieście.

D

ecyzja w tej sprawie zapadła 20 października, natomiast Urząd Miejski
został o niej poinformowany w ubiegłym
tygodniu. Pożyczka, pierwotnie w kwocie
3,5 mln zł, następnie zmniejszona do 3,2
mln zł posłużyła na budowę sieci ciepłowniczej z kotłowni przy Syntexie na osiedle Bratkowice oraz Dąbrowskiego, łącznie z budową pięciu węzłów grupowych.
Umowa pożyczki podpisana została pod
warunkiem realizacji harmonogramu prac,
którego ostatnim punktem był demontaż
kotłów węglowych na wskazanych wyżej
osiedlach, dzierżawionych przez spółkę od

miasta. Harmonogram zaś został ustalony
w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników. W tym czasie podjęło ono uchwałę
intencyjną o wniesieniu aportem do spółki
przez miasto m.in. przeznaczonych do rozbiórki kotłów. Później jednak doszło do rozdźwięków między udziałowcami spółki, nie
rozwiązanych do dziś.
- Spółka wywiązała się ze wszystkich założonych w harmonogramie prac. Natomiast
wspólnicy tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz miasto Łowicz nie wywiązali się ze swojego obowiązku, czyli nie
wnieśli aportu do spółki - wyjaśnia wiceprezes ZEC Jan Tłustwa. Dopiero po przejęciu
na własność kotłów, ZEC mógłby je rozebrać. - Kwestie likwidacji oraz demontażu
zbędnego majątku, zależne były nie tylko od
decyzji burmistrza miasta, ale wszystkich
wspólników spółki ZEC. Brak konsensusu
w zakresie wniesienia do spółki przez miasto pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego majątku, był przyczyną niewywiązania się przez samą spółkę z umowy
z NFOŚiGW - dodaje Paweł Gawroński, na-

To już ostatnia zbiórka
W najbliższą sobotę, 29 listopada ścińskiej z ul. Ułańską oraz przy pływalni
odbędzie się ostatnia na terenie mia- miejskiej przy ul. Kaliskiej.
Organizator akcji, łowicki ratusz, apelusta, nieodpłatna zbiórka odpadów
je o dostarczanie wyłącznie sprzętu RTV
elektrycznych i elektronicznych.
i AGD oraz starych urządzeń elektrycznych
ym razem w trzech punktach. Zainte- wykorzystywanych w warsztatach. Jednoresowani powinni w godzinach 9.00 cześnie przypomina, że zbiórki nie należy
- 14.00 składać stary sprzęt obok mostku traktować, jako możliwości pozbycia się
w parku Błonie przy ul. Floriana, na terenie z domu innych, starych elementów wyposaparkingowym przy skrzyżowaniu ul. Staro- żenia, np. mebli, wykładzin, dywanów. (tb)

T

czelnik wydziału spraw komunalnych Urzędu Miejskiego i jednocześnie członek Rady
Nadzorczej ZEC.
Efekt ekologiczny, który jest również
warunkiem umorzenia pożyczki z funduszu został osiągnięty od razu w 2003 roku,
po odłączeniu kotłowni osiedlowych i potwierdzony przez starostwo powiatowe
w Łowiczu. - Niestety, Narodowy Fundusz wymaga skrupulatnego wypełnienia
wszystkich zapisów harmonogramu - tłumaczy Jan Tłustwa. Sam efekt ekologiczny nie wystarczył.
Gdyby fundusz umorzył owe 10% pożyczki, tj. 320 tys. zł, ZEC musiałby je wykorzystać na inwestycję proekologiczne,
a takich jest sporo w planach spółki. Pieniądze mogły posłużyć częściowemu sfinansowaniu modernizacji kotłowni na osiedlu
Marii Konopnickiej (łącznie około 1,5 mln
zł), wymianę sieci ciepłowniczej czy budowę indywidualnych węzłów przy blokach.
Co roku ZEC przeznacza na inwestycje około 800 tys. zł - 1 mln zł. Kwota 320 tys. zł
stanowiłaby trzecią ich część.
(eb)

Wydział komunikacji
także w czwartki
Nasza dziennikarska interwencja
przyniosła skutek: wydział
komunikacji łowickiego starostwa,
który do tej pory nie przyjmował
interesantów w czwartki, dostępny
będzie także tego dnia.

Z

miana wprowadzona zostanie od
1 grudnia. Decyzję podjął zarząd
powiatu. Jak mówi odpowiedzialny
za komunikację wicestarosta Bolesław
Heichman, zmiana dokonana zostanie
Gmina Bolimów
bez zwiększania zatrudnienia i nie
będzie się wiązać ze skróceniem
godzin przyjmowania interesantów.
- Przez grudzień przyglądać się
ie ulega zmianie stawka podatku od mie 35 zł i taką też zdecydowała pozosta- będziemy, czy wydział jest w stanie
pracować w dotychczasowej obsadzie.
gruntów rolnych na terenie gminy Bo- wić w roku 2009.
limów. Taką decyzję, zgodną z propo- Z uwagi na prognozowaną recesję go- Jeśli nie, od nowego roku zatrudniona
zycją wójta, przyjęli radni gminni na sesji spodarczą nie wprowadzamy też zmian sta- zostanie dodatkowa osoba – dodaje
20 listopada. Ogłoszona właśnie średnia wek w innych podatkach związanych z dzia- wicestarosta.
cena skupu żyta, ustanowiona przez preze- łalnością gospodarczą, takich jak podatek (wcz)

Podatki bez zmian

N

sa Głównego Urzędu Statystycznego, która od nieruchomości czy środków transportu
jest bazą do naliczania podatku od gruntów - powiedział wójt Stanisław Linart, a radni
rolnych, wynosi 55 zł 80 gr. W mijającym przychylili się do tego stanowiska.
roku gmina ustanowiła stawkę na pozio(wcz)

Pieniądze dla zduńskich szkół

R

adni gminy Zduny przyjęli,
19 listopada, drobne poprawki
w budżecie na obecny rok.
Przewidziano m.in. prace przy
Gmina Łyszkowice
zagospodarowaniu wewnętrznego
placu parkingowego przy Szkole
Podstawowej w Zdunach oraz
emonty dwóch dróg lokalnych tzw. „schetynówki”. Według wstępnej wy- wykonanie wokół położonego obok
w Uchaniu Górnym i Stachlewie ceny koszt robót na każdej z tych dróg ma budynku gimnazjum opaski izolacyjnej.
Na oba zadania przeznaczono
w gminie Łyszkowice mają zostać wy- sięgnąć 100 tysięcy złotych. Rządowy pro- po 8 tys. zł. Dodatkowo 3 tys. zł
konane w pierwszej połowie przyszłego gram przewiduje dofinansowanie w wyso- przeznaczono na zakup komputera dla
roku. Gmina Łyszkowice złożyła wniosek kości połowy wartości robót. Gmina za- inspektora obsługi szkół w urzędzie
o dofinansowanie remontów z Narodowe- mierza przeprowadzić remonty nawet, jeśli gminy.
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, nie otrzyma dofinansowania.
(mak) (tb)

Będą remontować drogi

R

Objazd ronda na Prymasowskiej
może już od wtorku

J

eśli pogoda dopisze i pracownicy
firmy Mirbud ze Skierniewic nie
napotkają innych utrudnień, to
w najbliższy wtorek otwarty zostanie
objazd ronda powstającego u zbiegu
ulicy Łódzkiej i Prymasowskiej. - Od
czwartku do soboty będziemy chcieli
położyć trzecią warstwę asfaltu, potem
namalować oznakowanie poziome
i zgłosić odbiory. Zmiana organizacji
ruchu możliwa jest najwcześniej
we wtorek - powiedział nam Robert
Szwed, kierownik budowy z firmy
Mirbud. (mak)

Autorskie spotkanie w GOK Domaniewicach. 25 listopada w Domaniewicach odbyło się spotkanie z pisarzem Krzysztofem Petkiem, autorem powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą,
organizatorem wypraw i szkół przetrwania. W spotkaniu wzięło udział około
170 uczniów z domaniewickiego gimnazjum. Młodzież zadawała pytania dotyczące fabuły powieści, a także osobistych przygód ich autora.
(eb)

ZGM przy Nowej
już od grudnia
Lokatorzy mieszkań należących
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łowiczu będą mogli załatwiać
swoje sprawy już od grudnia przy ulicy Nowej 5, a nie jak do tej pory na
odległej Armii Krajowej.

Z

GM zajmie bowiem budynek po prokuraturze, która obecnie mieści się
w siedzibie Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Z kolei na Armii Krajowej 2a, z sąsiedniego
budynku Zakładu Usług Komunalnych przeprowadzi się Miejski Zakład Komunikacji.
Nowa siedziba ZGM wymagała tylko remontu wewnątrz budynku: odmalowania
ścian i wymiany podłogi. Zmieniono także
kaloryfery, ponieważ te, które były do tej
pory, miały niesprawne regulatory ciepła.
Przez to, bez względu na panującą pogodę za oknem, nie można było zmniejszyć

intensywności grzania. Przy przeprowadzce pojawił się tylko jeden problem. Meble,
które były do tej pory na Armii Krajowej,
były robione na wymiar i teraz nie zawsze
pasują do nowych pomieszczeń. Dlatego
trzeba je obecnie przystosować do biur przy
ulicy Nowej.
W nowej siedzibie ZGM będzie miał
przede wszystkim więcej miejsca. W jednym z pomieszczeń powstanie nawet archiwum. - Zawsze nam brakowało miejsca,
gdzie moglibyśmy przechowywać stare dokumenty, dlatego bardzo się cieszę, że nareszcie się to zmieni - mówi dyrektor ZGM
Joanna Mika. Dodatkowym plusem nowej
siedziby, oprócz większej powierzchni, jest
to, że znajduje się w centrum, co jest dużą
zmianą na lepsze dla lokatorów komunalnych mieszkań.
(jr)
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Nie widać końca problemów
z parkowaniem przy dworcu
olicja na wniosek MZK wielokrotnie
przyjeżdżała i wlepiała źle parkująP
cym kierowcom mandaty, ale nie pomaga-

ło to na długo. - Wiemy, że jest problem, ale
przecież gdzieś ci ludzie muszą zostawić samochód, jak spieszą się na pociąg. Staramy
się mieć podejście zdroworozsądkowe - powiedział nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego łowickiej policji nadinspektor Leszek Okoń.
Dla części kierowców, szczególnie tych
nadjeżdżających od strony skrzyżowania
ulicy Warszawskiej z Poznańską, stworzenie
dodatkowego parkingu za sklepem „Kasia”
przy ul. 3 Maja nie będzie rozwiązaniem.

Niewypał z parkingiem
po “hotelu Berlin”
Po wyburzeniu przed laty starego biurowca PKP - nazywanego „hotelem Berlin”, który stał niedaleko peronu numer 1
- na przedłużeniu ulicy Dworcowej, ale
jeszcze przed „dzikim” wjazdem w ulicę
Nieborowską - kolej zamierzała zorganizować tam parking. Plac od dworca dzielą
stare zabudowania PKP - budynki mieszkalne pracowników. Teren po dawnym biurowcu został uprzątnięty, w znacznej części
utwardzony gruzem i betonowymi płytami
z budowy. Wkrótce jednak okazało się, że
kierowcy nie chcieli tam parkować. Należy więc zadać pytanie dlaczego? PKP nigdy oficjalnie do tego nie zachęcało i jak
się okazuje, na przeszkodzie stanął stan
prawny działki. Teren ten w poprzednim

nie Kolejowe. Miasto nie może inwestować
na nie swoim terenie. Parking więc zarósł
chaszczami, a pod jednym z drzew miejscowy element urządzał sobie, na zdezelowanej wersalce, regularne libacje.

I znowu czekamy
na wiadukt...
Nowe miejsca parkingowe bezpośrednio
przy dworcu mają szansę powstać dopiero
po przebudowie tegoż dworca i budowie
wiaduktu nad torami kolejowymi. Miasto
przygotowuje dokumentację niezbędną
do przekształceń gruntów potrzebnych pod
budowę wiaduktu. - Przecież grunty pod
wiaduktem będą kiedyś miejskie i tam będzie można zorganizować parkingi. Od ponad pięciu lat prowadzimy rozmowy z PKP
Nieruchomości w sprawie przejęcia gruntów pod drogi związane z obsługą wiaduktu.
W biurze w Łodzi jest dobra wola w tym kierunku, ale przeszkadzają nam nieuregulowane stany prawne gruntów pomiędzy spółkami PKP, czasami ich długie wewnętrzne
procedury i pozwolenia, o które muszą występować do centrali, a nawet do ministerstwa - mówi naczelnik Gajewska.

... i na remont dworca

Jeden samochód przy drugim i tak na całej długości ulicy Dworcowej - w miejscach, gdzie można parkować.
planie zagospodarowania był przeznaczony pod usługi i nie można było - przestrzegając stanu prawnego - zorganizować tam
parkingu dla samochodów. Łódzki oddział
spółki PKP Nieruchomości zamierzał nawet

wprowadzić ten teren do ogólnopolskiego
programu „Parkuj & Jedź” polegającego
na budowie na swoich terenach sąsiadujących z dworcami miejsc postojowych dla
klientów przewoźników kolejowych. Budowy niektórych parkingów w Polsce były
nawet współfinansowane przez samorządy
i innych przewoźników. PKP chwaliło się,
że w ciągu trzech lat w całej Polsce powstało ponad 4000 miejsc parkingowych przy
258 dworcach.
Łowicz nie mógł uczestniczyć w programie właśnie z powodów formalnych - innego
niż oczekiwano zapisu w planie zagospodarowania. Z tych samych powodów niemożliwe było np. też wydzierżawienie tego terenu prywatnemu przedsiębiorcy, który
mógłby tam zorganizować płatny parking.
Kierowcom nie można się dziwić, że nie
chcieli parkować na prowizorycznym i nie-

strzeżonym parkingu. Nawet gdyby ten plac
porządnie oświetlić, to nie byłby on bezpieczny, bo znajduje się na uboczu, zbyt daleko, żeby można było na nim bezpiecznie
zostawić samochód. Od dworca oddzielony jest starymi budynkami mieszkalnymi
PKP. - Wskazywaliśmy ten teren miastu,
że tam można zrobić parking, ale mieliśmy
świadomość, że lokalizacja jest taka sobie powiedział nam szef łowickiej sekcji nieruchomości PKP Jan Stelmachowski.
Ratusz prowadził nawet rozmowy z PKP
w sprawie przejęcia tego terenu, ale z powodów formalnych i nieuregulowanego stanu
prawnego gruntów pomiędzy różnymi spółkami PKP rozmowy stanęły w martwym
punkcie. Dodatkowo bowiem część gruntu, na którym stał kiedyś „Berlin”, należy do
spółki PKP Nieruchomości, ale przylega do
terenu zamkniętego, należącego do PKP Li-

Pozostaje jeszcze jednak kwestia, której
PKP od lat nie chce ostatecznie rozstrzygnąć
- stare i z roku na rok coraz gorzej wyglądające budynki mieszkalne pomiędzy budynkiem dworca a miejscem po „hotelu Berlin”.
Ciągle są to mieszkania służbowe pracowników PKP. - Jak się zwolni jakiś lokal,
to już nie zameldowujemy kolejnych lokatorów. Nie robimy też żadnych remontów. Nie
ma pieniędzy na to, żeby tych ludzi gdzieś
przeprowadzić - powiedział nam naczelnik
Stelmachowski. - Jasne, że wstyd, że takie
stare budynki i komórki są przy dworcu,
ale sądzę, że sprawa nie będzie ruszana
do momentu rozplanowania remontu dworca - powiedział nam.
Miasto nie proponowało PKP przeniesienia lokatorów z budynków w sąsiedztwie
dworca do budynków komunalnych i wtedy przejęcia tego terenu. Może takie działanie przyczyniłoby się do załatwienia sprawy
brakujących miejsc parkingowych? - Mamy
bardzo wiele osób w mieście oczekujących
na mieszkania, a samych mieszkań ciągle za
mało. Nawet budowa nowego bloku komunalnego nie załatwi nam sprawy. Prowadziliśmy i ciągle prowadzimy z PKP różne rozmowy, ale nie szły one nigdy w tym kierunku,
żeby przenosić lokatorów z budynków kolejowych. PKP nam takich zamian nie proponowało i my im też nie - powiedział nam
burmistrz Krzysztof Kaliński.
(mak)

Po to mamy
te mieszkania
Miejsca parkingowe można również zorganizować usuwając stare pomieszczenia magazynowe i komórki za budynkiem dworca.

Wydaje się, że burmistrz popełnia tu
błąd. Mieszkania komunalne powinny,
w moim przekonaniu, służyć rozwiązywaniu problemów społecznych miasta. Takim problemem jest nie tylko
brak mieszkań. Choćbyśmy budowali po trzy bloki komunalne rocznie, zawsze znajdą się chętni na takie tanie
mieszkania, zawsze ktoś będzie mógł
udowodnić, że jest w potrzebie.
Ale w potrzebie jest też miasto jako
takie. W potrzebie są setki (może już
więcej) jego mieszkańców dojeżdżających koleją do pracy i nie mających
gdzie zaparkować samochodów. Likwidacja kolejowych ruder przy dworcu umożliwiłaby stworzenie tam dużego, wygodnego parkingu (nie mówiąc
już o poprawie wizerunku miasta). Jeżeli wyprowadzenie stamtąd ludzi do
mieszkań komunalnych umożliwiłoby
rozbiórkę - należy to zrobić. Mieszkania komunalne muszą być w ręku
burmistrza narzędziem prowadzenia polityki, służącej rozwiązywaniu
problemów, a problem braku parkingu przy dworcu czeka na rozwiązanie od lat.
Wojciech Waligórski
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O baszcie zadecyduje sąd
Wezwanie przedsądowe do rozwiązania w drodze porozumienia
stron umowy o oddanie baszty gen.
Klickiego w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków, zawartej
w 2000 roku przez miasto z Mazowiecką Fundacją Społeczno-Kulturalną wręczył 19 listopada burmistrz
Krzysztof Kaliński prezesowi fundacji Andrzejowi Biernackiemu.

P

rzypomnijmy, że wezwanie jest efektem ponad rocznych rozmów, mających na celu rozwiązanie konfliktu między mieszkańcami osiedla Stare Miasto
a Fundacją, która jest właścicielem basz-

ty na mocy aktu notarialnego z dnia 9 lutego 2000 roku, gdy kupiła ten zabytkowy
obiekt od miasta Łowicza. Zdaniem fundacji baszta jest zabezpieczona przed degradacją, teren uprzątnięty i ogrodzony,
a udostępnienie terenu przyległego, na którym znajdował się niegdyś plac zabaw, jest
obecnie niemożliwe, bo ktoś musiałby sprawować nadzór nad zabytkowym obiektem
i sprzątać teren.
Odmienne zdanie mają niektórzy okoliczni mieszkańcy, którzy chcieliby, aby
teren jak niegdyś - był ogólnie dostępny.
Uważają, że zapisy znajdujące się w akcie
notarialnym mogą być podstawą do tego,
aby Urząd Miejski wystąpił na drogę praw-

ną i ponownie stał się właścicielem obiektu. Podstawą ma być tu program ożywienia
terenu poprzez działalność kulturalną i społeczną, z czego fundacja się - zdaniem samorządu osiedla - nie wywiązała. Nie był to zapis bezpośrednio wynikający z umowy, ale
umowa nawiązywała do tego programu.
- Jest to bardzo trudna sprawa. Chcemy,
żeby rozstrzygnął ją organ powołany do
rozstrzygania sporów, czyli sąd - wyjaśnia
burmistrz Krzysztof Kaliński. Wezwanie
przedsądowe zostało skierowane do fundacji w związku z wyczerpaniem możliwości
polubownego załatwienia sporu. Rozmowy pomiędzy miastem, fundacją i mieszkańcami trwały około roku. W wezwaniu

dok. ze str. 3

Wszystkim życzę 100 lat!
arcjanna Workowska, dziękując za
życzenia i prezenty mówiła m.in. M
Wiele radości przeżywam w tych starszych

latach. Żyję szczęśliwie, a wspomaga mnie
Matka Boska i Pan Jezus. Gdy przyszedł
czas na szampana, wszyscy zaczęli śpiewać „Sto lat”, po chwili, przerywając śpiew
śmiechem i poprawiając słowa piosenki na
„Dwieście lat!” Potem, gdy poproszono gości do stołu, 100-latka pierwsza rozpoczęła
modlitwę przed jedzeniem, w której wszyscy jej towarzyszyli.

Dzień otwarty w OHP

D

zisiaj, tj. w czwartek, 27 listopada
od godz. 9 do 15 trwać będzie
Dzień Otwarty Ochotniczych
Hufców Pracy w Łowiczu. Komendant
Stanisław Haczykowski zaprasza
zainteresowanych gimnazjalistów oraz
bezrobotną młodzież do siedziby OHP,
która mieści się w budynku ZSP nr 1
przy ul. Podrzecznej. Podczas dnia
otwartego będzie można skorzystać
z poradnictwa zawodowego, poznać
oferty pracy w kraju i za granicą,
obejrzeć film o historii OHP. Będzie też
możliwość rozmowy z pracodawcami
współpracującymi z hufcem, którzy
poszukują uczniów lub pracowników.
(mwk)

Łowicka OSM bogatsza o Kutno
- To było trzecie podejście, ale po
15 latach sfinalizowane szczęśliwie
- powiedział nam wczoraj Jan Dąbrowski, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.
26 listopada walne zebranie przedstawicieli OSM Łowicz przegłosowało decyzję
o przyłączeniu Spółdzielni Mleczarskiej
w Kutnie. Dzień wcześniej walne zebranie w Kutnie wyraziło decyzję na to połączenie. Pozytywną opinię na ten temat
wyraził też Urząd Ochrony Konsumentów
i Konkurencji.
- Zwiększymy nasz potencjał o około 2550% - mówi Dąbrowski, dodając, że OSM
Łowicz jest III graczem na rynku mleczar-

Mając 70 lat, była jeszcze młoda
Jak można dożyć takiego wieku - zastanawia się pewnie niejedna osoba. Życie pani Marcjanny pewnie nie da odpowiedzi na to pytanie, choć jedna z jej
córek przyznaje, że duży wpływ na to ma
na pewno zgoda w rodzinie i dobra opieka nad seniorką.
Pani Marcjanna była drugim dzieckiem
w rodzinie, w której po niej przyszła jeszcze
na świat czwórka rodzeństwa, która miała
innego ojca. Jej mąż Władysław także pochodził ze Złakowa, ślub brali 18 stycznia
1932 roku, oczywiście w Złakowie. Pani
Marcjanna zamieszkała w gospodarstwie
męża, które liczyło 12 hektarów. Doczekała się 6 dzieci, miała też 10 wnucząt, ma
10 prawnucząt. Najstarszy prawnuk Sebasian ma 19 lat, najmłodszy Antek to 3-latek.
W rodzinie są dzieci, które mają na imię
Marcysia i Marcelina, choć trudno dociec,
czy ich rodzice, wybierając te imiona kierowali się - niespotykanym dość imieniem
obecnej 100-latki.
Jubilatka lubi słuchać Radia Maryja
i jeszcze latem tego roku bez trudu poruszała się po schodach, bo miała swój pokój
na piętrze. Rodzina wspomina, jak kilka
miesięcy temu przyprawiła ich o zdumienie, gdy spadając z kilkunastu schodów
zupełnie nic sobie nie zrobiła. Ale przede
wszystkim była i jest dla swoich bliskich
prawdziwym autorytetem. Pomimo że
wzrok i słuch odmawiają jej posłuszeństwa, potrafi poznać a może wyczuć, że

skierowanym przez ratusz do władz Fundacji czytamy: (...) nieruchomość została
oddana Fundacji w użytkowanie wieczyste
z przeznaczeniem na działalność kulturalno-charytatywną, która nie jest związana
z działalnością zarobkową. Wieczysty użytkownik powinien, więc korzystać z gruntu,
o którym mowa, zgodnie z postanowieniami umowy. Fundacja zaś działalności o tym
charakterze nie prowadziła. Miasto docenia
wkład Fundacji w zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowej nieruchomości, jednak
warunkiem przekazania jej w użytkowanie
wieczyste nie było tylko zabezpieczenie,
ale przede wszystkim wykorzystywanie na
działalność kulturalno-charytatywną.

Marcjanna Workowska z synem Marianem. W tle portret jubilatki w pasiaku.
kogoś trapi problem i wtedy pyta, co się
stało. Lubi jeść dosłownie wszystko. Gdy
synowa, Halina Workowska, pyta ją, co
jej ugotować, odpowiada: - Co mi dasz,
to zjem. Wychowana była jednak na prostym, wiejskim jedzeniu, opartym na kapuście, okraszonych skwarkami ziemniakach
i na mleku. - Dawniej mięso na obiad było
dwa razy w tygodniu, chyba, że ktoś był
w domu do pomocy przy jakiejś ciężkiej

pracy - mówi pani Halina. Wspomina,
że jej teściowa, mając 70 lat była jeszcze
w bardzo dobrej kondycji. Dowodem na to
jest fakt, że chodziła jeszcze na pole do pielenia czy obcinania liści buraków.
Teraz cieszy się wszystkimi łaskami,
jakich w życiu doznała. I gdy mówi, że
wszystkim też życzy 100 lat, nie można
mieć wątpliwości, że życzy szczerze.
Mirosława Wolska-Kobierecka

W przypadku wyrażenia przez fundację zgody na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron, konieczne będzie
rozliczenie finansowe pomiędzy stronami,
chodzi tu głównie o wynagrodzenie należne fundacji z tytułu poniesionych nakładów
na nieruchomość.
Andrzej Biernacki uznał, że upublicznienie pisma, które zawierało dwa warianty
rozwiązania, wpłynie raczej na usztywnienie stanowisk stron, nie doprowadzi zaś do
wyczekiwanego kompromisu. - Cała sprawa osiągnęła kuriozalny wymiar zwłaszcza w ostatnim czasie. Podcina się skrzydła społecznie działającej fundacji, która
dba o zabytek, podczas gdy obok uległ zniszczeniu niewiele młodszy zabytek - wieża ciśnień PKP. Fundacja działa bez dofinansowania, podczas gdy Pelikan promuje
Łowicz za 100 tys. zł, a burmistrz funduje plac zabaw mieszkańcom osiedla spółdzielczego na os. M. Konopnickiej - wskazuje prezes fundacji.
(eb)

skim w Polsce, na którym największą potęga jest Osm Grajewo, na miejscu II Mlekovita.
O planach przyłączenia spółdzielni
w Kutnie do OSM Łowicz pisaliśmy po raz
pierwszy w 1993 roku, wtedy był to falstart.
Od tego czasu w polskim mleczarstwie wiele się zmieniło. Obecnie spółdzielnię kutnowską opisują liczby: skup roczny 90 mln
litrów, przychody 100 mln zł. Prezes Dąbrowski, krótko po podjęciu decyzji mówił,
że celem tego połączenia będzie poprawienie sytuacji tamtejszych rolników.
Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem
tego numeru NŁ, więc obszerniej na ten temat napiszemy w następnym numerze.
(mwk)
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Lodowisko:

drogi pomysł nie na dziś
Prawie rok temu, zimą pytaliśmy
łowicki ratusz o to, czy zostaną podjęte jakieś kroki w celu stworzenia
w Łowiczu lodowiska z prawdziwego zdarzenia. Czyli sztucznego,
gdzie nawierzchnię lodową udałoby się utrzymać przez dłuższy czas,
bez względu na panujące warunki
atmosferyczne.

W

odpowiedzi usłyszeliśmy najpierw,
że ratusz podejmie kroki, by umożliwić powstanie lodowiska w tym roku,
w marcu zapadła jednak decyzja o wycofaniu się z tego pomysłu. Burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński zapowiedział na konferencji prasowej, że zamiast lodowiska powstanie w Łowiczu pierwsza część moniPrzedszkolaki z najmłodszej grupy trzy- i czterolatków Przedszkola nr 3 za- toringu kamerowego. Oceniono wydatki na
śpiewały m.in. piosenkę o jesieni.
to zadanie na ok. 350 tys. zł. Burmistrz tłumaczył decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Łowicza. Prace nad monitoringiem trwały cały

Koncert Jesienny w Przedszkolu nr 3
Wierszyki i piosenki m.in. o jesieni można było usłyszeć na „Koncercie jesiennym” w Przedszkolu nr 3
przy ulicy 3 Maja w Łowiczu, w środę 19 listopada.

P

rzedszkolaki już od początku września uczyły się koncertowego repertuaru, by móc go zaprezentować teraz,
w listopadzie, swoim rodzicom, dziadkom
i rodzeństwu, którzy licznie przybyli na

przedszkolny koncert. Dzieci z wszystkich grup wiekowych śpiewały piosenki
i recytowały wiersze nie tylko zawiązane z jesienną tematyką, ale również m.in.
z przepisami ruchu drogowego. Po występach przedszkolaki razem z rodzicami
częstowali się jesiennymi owocami: jabłkami i orzechami, które wypełniały po
brzegi wiklinowe koszyki przygotowane
przez nauczycielki.
(jr)

rok, ostatecznie przesunięto zadanie na rok
2009. A lodowisko?
- Myśleliśmy, że uda nam się w ciągu roku
znaleźć jakieś wolne środki, które moglibyśmy wykorzystać na ten cel - powiedział
nam wiceburmistrz Łowicza Bogusław
Bończak. - Niestety, to nie okazało się proste. Miasto ma ogromne potrzeby jeśli chodzi o budowę infrastruktury. Przyznał jednocześnie, że sprawa lodowiska przewijała
się kilkakrotnie w ciągu roku w czasie różnych dyskusji, problemem w tym wypadku
jest jednak cena takiego obiektu.
Wybierając monitoring władze Łowicza kierowały się m.in. także tym, że koszt
sztucznego lodowiska przewyższał dwa razy
koszt monitoringu - czyli wyniósłby 700 tys.
zł, choć obecnie kwota ta jest bliższa już miliona złotych. Na tego typu inwestycję trudno byłoby też pozyskać środki zewnętrzne.
Miejscem, gdzie lodowisko miałoby powstać, jest boisko przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Łowiczu, przemawia za tym m.in.

bliskość hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
nr 2, którego pracownicy mogliby zająć się
jego prowadzeniem i dozorowaniem. Burmistrz Bończak mówi, że zanim powstanie
lodowisko, trzeba będzie wykonać nową
nawierzchnię boiska, np. z pouliretanów.
Poza okresem zimowym nawierzchnia byłaby boiskiem dla uczniów. Zimą stanowiłaby podłoże dla sztucznego lodowiska. Na
jego potrzeby trzeba byłoby zakupić specjalne maty, które rozkładałoby się w podłożu
oraz schładzające agregaty.
Bończak deklaruje, że ratusz nie wycofuje się z pomysłu tworzenia lodowiska, raczej
odkłada jego realizację na później. Kiedy?
Nieprędko, budżet miasta na rok 2009 jest
bardzo napięty i wątpliwe by udało się z niego wygospodarować potrzebną kwotę.
Zamiast sztucznego lodowiska amatorzy łyżew mogą oczekiwać, że gdy temperatura spadnie poniżej zera, tak jak rok
temu lodowiska naturalne będą organizowane przy szkołach.
(tb)

Dni Guzika w Galerii Łowickiej
Czy w oparciu o prozaiczny guzik
organizować można wystawy, zawody sportowe, a nawet szkolenia?
Można, a każdy kto chciałby się przekonać jaki wymiar mieć będą wszystkie te przedsięwzięcia, przyjść winien w sobotę 6 grudnia na godzinę
13.00 do Galerii Łowickiej. Tego dnia
bowiem Galeria wraz z Muzeum GuTo w czarne kropki jest piłką, to w pazików w Łowiczu Jacka Rutkowskie- ski zawodnikiem. Wystarczy pstrykgo organizuje Dzień Guzika.
nąć palcem w zawodnika, który uderzając w piłkę pośle ją do bramki.
ata przedsięwzięcia - Mikołaki - nie
jest przypadkowa. Święty Mikołaj - żart, istnieje taka dyscyplina, czy raczej traften prawdziwy (święty Mikołaj Cudotwórca niej byłoby napisać zabawa - taki też wyz Miry, ur. ok. 270 r. w Patarze, zm. ok. 345 miar mają tytuły zawodników. Wymyśliło
lub 352), a nie czerwony krasnal z reklam ją przed 26. laty dwóch dziewięcioletnich
Coca-Coli, jest bowiem m.in. patronem wy- wówczas chłopców ze Smochowic. Zatwórców guzików. W programie znajdzie miast się nudzić, wyciągnęli z szuflady gusię wystawa „Guziki z charakterem”, pre- ziki, znaleźli miniaturową piłeczkę, usiedli
zentująca prace łódzkiej projektantki guzi- na dywanie i rozegrali mecz. Zasady gry są
ków Barbary Nakoniecznej. Ciekawostką dokładnie takie same jak w piłce nożnej, tyle
będzie mecz piłki guzikowej, z udziałem że zawodnikami są guziki, którymi pstryka
mistrzów świata w tej dyscyplinie. To nie się w piłkę i celuje do bramek.

D

Nowe skrzynki dla każdego

J

estem ciekawa, czy zostaną tym
razem także pominięci mieszkańcy
parterów, którzy do tej pory dla
siebie skrzynki musieli montować
sami na swoich drzwiach i na swój
koszt? - zastanawiała się jedna
z czytelniczek NŁ. Prezes ŁSM
Armand Ruta zapewnia, że wymianą
skrzynek pocztowych na unormowane
przepisami unijnymi „euroskrzynki”
objęci zostaną wszyscy lokatorzy
spółdzielczych bloków - również ci
mieszkający na parterze.
(mak)

Zabawa okazała się tak wciągająca, że
chłopcy nie przestali grać w guziki, nawet
gdy osiągnęli wiek męski. Wraz z przyjaciółmi założyli Towarzystwo Miłośników
Gier Guzikowych, regularnie spotykają się
i rozgrywają mecze, a od dziewięciu lat organizują mistrzostwa w piłce guzikowej.
W Łowiczu zmierzą się utytułowani gracze: Tomasz Adamski, Tomasz Dąbkiewicz,
Andrzej Hreczyn - aktualny mistrz świata
w piłce guzikowej, Jakub Krüger dyrektor Muzeum Guzików, szef działu guzików sportowych oraz Krzysztof Nowotny,
prezes Towarzystwa Miłośników Gier Guzikowych. Będzie to pierwszy w historii
Łowicza, publiczny mecz piłki guzikowej.
Największe wydarzenia tego typu odbywały
się dotychczas tylko w Wielkopolsce.
Organizatorzy przewidują też kurs przyszywania guzików I stopnia i inne atrakcje.
Kurs - ważą się jeszcze losy, tego, kto będzie
instruktorem - zakończony zostanie wydaniem certyfikatu.
(wcz)

Naprawiono dach
na warsztatach na Blichu

D

opiero na początku listopada możliwa
była naprawa dachu na budynku warsztatów szkoły blichowskiej, który został
w części pozbawiony pokrycia po burzy,
jaka nad Łowiczem przeszła w sierpniu.
Oszacowanie kosztów naprawy wykazało, że nie będą to prace tanie, dlatego szkoła złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie robót.
Udało się uzyskać wsparcie w wysokości

22 tys. złotych. Starostwo Powiatowe
w Łowiczu, któremu podlega szkoła, dołożyło do prac 13 tys. zł. Szkoła nie poniosła żadnych kosztów. Jak nam powiedziano, wymieniono 750 m2 poszycia dachu,
układając w miejsce starego papę termozgrzewalną. Oprócz tego dokonano szeregu mniejszych prac naprawczych. Robotami zajmował się zakład Usługowy Budra
Rafała Wacha z Łowicza.
(tb)
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Remont skończony, ale...
Remont klatek schodowych
w bloku nr 12 na os. Kostka
w Łowiczu niedawno zakończył
się. Kilka tygodni temu pisaliśmy
o zastrzeżeniach mieszkańców
bloku co do sposobu ich
przeprowadzenia.
Tym razem zgłosił się do nas
wykonawca, skarżąc się, że Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
nie chce prac odebrać.

P

Zdarzało się, ze w tan ruszały same kobiety i nie przeszkadzało im to w dobrej zabawie.

Sanniki

Tak się bawią seniorzy
Kapela z Żychlina przygrywała, a na parkiecie szalało - i to jak - kilkadziesiąt osób. Patrząc na ich ruchy i kondycję trudno uwierzyć,
że to członkowie Klubów Seniora. Tak wyglądał coroczny bal seniora, który odbył się 22 listopada w Sannikach.

W

tym roku na imprezę w Sannikach nie dojechał
zaproszony klub z Żychlina. - W latach poprzednich mieliśmy czasem 120-140 osób - mówi Teresa
Brzozowska z klubu w Sannikach. - Przygotowań spe-

rzypomnimy, że remont 3 klatek schodowych
w bloku wspólnoty mieszkaniowej, administrowanej przez ZGM, polegał nie tylko na ich odnowieniu, ale też na położeniu nowych tynków gipsowych po
wcześniejszym usunięciu kilku warstw farby, w tym
także lamperii. Wykonanie prac zlecono firmie RemJar Jarosława Borowskiego z Łowicza.
Jak tłumaczy wykonawca, prace trwały 3 tygodnie
dłużej dłużej niż przewidywał, bo lamperia usuwana
była nie przez wypalanie - jak planowano, ale częściowo
była ręcznie skrobana. Zdecydował się na taką metodę
po skargach mieszkańców na zapach powstający podczas wypalania. Teraz ma obawy, jak czas prowadzenia
prac pomniejszy jego zapłatę za wykonanie prac.
- Nie mam żadnych zastrzeżeń do remontu - mówiła
w piątek 14 listopada kobieta mieszkająca w tym bloku,
pytana przez nas o ocenę. - Nigdy klatki nie wyglądały
tak dobrze, jak teraz. Poprzednio malowane były chyba
ze 20 lat temu - mówił z kolei mężczyzna.
Jarosław Borowski mówi, że ZGM kwestionuje czystość klatek schodowych po remoncie. Na dowód tego

cjalnych do balu nie ma. Zamawiamy tylko salę, zespół,
kupujemy kawę i herbatę. Każdy z klubu piecze jedno
ciasto, ja dałem jeszcze skrzynkę jabłek, bo mam sad.
Ostatecznie w balu brało udział 41 osób z gminy Sanniki oraz 22 osób z zaprzyjaźnionych klubów z Bielska
i Staroźrebów. Kapela zamówiona była od godz. 14 do
22. Zwyczajem tego rodzaju imprez jest to, że jego organizatorzy składają się na koszty wynajęcia sali i zapłatę dla kapeli. Potrawy i napoje każdy przywozi ze
sobą takie, jakie chce. Dlatego o imprezie mówi się „koszyczkowa”.
(mwk) Kiernozia

Recykling na cmentarzu w Kocierzewie
d ubiegłego roku na cmentarzu parafialnym w Ko- fii ks. Jan Janik uważa, że warto było podjąć działania
O
cierzewie ustawione są pojemniki na segregowa- w kierunku uporządkowania cmentarza i zachęca osoby
ne odpady. Firma Eko Serwis dostarczyła oddzielne odwiedzające groby, aby segregowały odpady.

Zapewnione odśnieżanie

W

wyniku rozstrzygniętego przetargu,
drogi w gminie Kiernozia odśnieżać będzie
firma Arkadiusza Kozy „Rol-pol trans”
z Karsznic z gminy Chąśno. Wykazała się ona
sprzętem niezbędnym do odśnieżania, ponieważ
kontenery na szkło i plastik, a jeden z rolników użycza
Odbiór segregowanych odpadów jest tańszy niż posiada dwa ciągniki z przednim napędem oraz
dwa pługi. - Za godzinę pracy gmina będzie
przyczepy, która przeznaczona jest na zbędną ziemię niesegregowanych. Poza tym nie trzeba ponosić wy- płaciła 90 zł brutto - mówi sekretarz gminy
z donic lub suche kwiaty. Na razie zdarza się jeszcze, że datku na wywóz na składowisko kilku przyczep ziemi Kiernozia Jarosław Bogucki.
odpady trafiają do niewłaściwego, ale proboszcz para- i odpadów organicznych z cmentarza.
(mwk) (jr)

pokazuje kilka niewielkich plam farby na schodach oraz
brudne okna. Mówi, że okna są zakurzone, a nie pochlapane farbą, ale mycie ich to nie jego obowiązek.

To nie nasz problem
Nieco inaczej sprawę przedstawia dyrektor ZGM
Joanna Mika. Mówi, że wykonawca nie sygnalizował
wcześniej problemu z terminowym wykonaniem pracy,
choć ona sama, tydzień przed jego upływem, widziała,
że prawdopodobnie nie zostanie on zachowany. Gdyby wykonawca zgłosił ten problem, można byłoby się
zastanowić, jak problem rozwiązać. Jej zdaniem stało
się tak nie dlatego, że ręcznie zeskrobywano farbę, ale
dlatego, że przedsiębiorca miał problem z pracownikami, a to nie jest problem ZGM.
Dodaje jednak, że prace zostały odebrane wtedy,
gdy wykonawca zgłosił ich zakończenie, czyli 31 października. Tymczasem umowa przewidywała, że będą
skończone do 10 września i za ten czas naliczona będzie kara umowna po 100 zł za każdy dzień zwłoki. Zapłata zgodnie z umową, nastąpić ma w terminie
30 dni od odbioru prac.
Zastrzeżenia miała do czystości, ponieważ na czas
remontu wykonawca w żaden sposób nie zabezpieczył
drzwi, okien, rur i listew z przewodami, jakie znajdują się na klatce. Gdy zwrócono mu uwagę, co ma jeszcze poprawić, reagował bardzo nerwowo. - Zapowiedziałam temu wykonawcy, że żadnych remontów
w ZGM nie będzie już robił - mówi Joanna Mika. Przyznaje, że wcześniej ZGM zlecał mu porządkowanie
strychów i z tych prac wywiązał się dobrze. Ale porównanie remontu klatek w bloku nr 12 na Kostce z podobnym remontem, jaki inna firma wykonała budynku przy ul. Podrzecznej 13 wskazuje, że taki remont
można zrobić lepiej niż zrobiono na Kostce. (mwk)

Za dwa lata
A2 będzie płatna
Zaprojektowanie i wykonanie
dostosowania autostrady A2
na 103-kilometrowym odcinku
Konin - Stryków do standardów
autostrady płatnej i do poboru opłat
jest przedmiotem umowy podpisanej
w piątek 14 listopada.

W

artość kontraktu to 379 mln złotych. Wykonawcą kontraktu, który zostanie zrealizowany
w 24 miesiące, będzie konsorcjum firm Alcatel-Lucent
Polska Sp. z o.o./Thales Alenia Space ETCA S.A./Thales Transportation Systems S.A.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, dostarczenie koniecznych urządzeń oraz zapewnienie sprawnego działania systemów składających się na dostosowanie autostrady A2
na odcinku Konin-Stryków do standardów autostrady
płatnej i poboru opłat. Są to: system poboru opłat, system łączności alarmowej, obwód utrzymania autostrady w węźle Wartkowice i węźle Stryków II oraz systemy sterowania, zarządzania i kontroli ruchu. W ramach
umowy konsorcjum wybuduje także światłowodowy
system komunikacyjny, który będzie szkieletem transmisyjnym dla wszystkich systemów zainstalowanych
wzdłuż autostrady.
System poboru opłat ma umożliwić zbieranie opłat
od użytkowników autostrady (gotówką i za pomocą
kart płatniczych) w zależności od przebytej odległości
i kategorii pojazdu.
System zarządzania ruchem ma pozwolić na przekazywanie informacji dla kierowców, np. o natężeniu ruchu, pogodzie czy ewentualnych zagrożeniach.
System łączności alarmowej stanowić będą rozstawione co 2 km kolumny alarmowe wyposażone w przycisk wzywania pomocy i głośnik, co ma pozwolić na
szybkie powiadomienie służb technicznych.
Oddanie systemu do eksploatacji jest planowane na
koniec 2010 roku. Wtedy też można spodziewać się
wprowadzenia opłat na tym odcinku. - Jeszcze nie jest
znany taryfikator, ale opłaty będą na pewno niższe niż
pobiera Stalexport (autostrada A-4 Kraków - Katowice - przyp.red.) - powiedział nam Artur Mrugasiewicz
z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
iAutostrad. Tam kierowcy motocykli i samochodów osobowych płacą dwa razy po 6,50 zł, co daje całość opłaty za przejazd 61 kilometrów z Katowic do Krakowa.
(mak)
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W dolinie Bobrówki trwa odłów ryb

Zakończył się
odłów ryb na Okręcie
- największym
w środkowej Polsce
zbiorniku hodowlanym,
mającym
powierzchnię 155 ha.

L

in, karaś, szczupak, ale przede wszystkim karp, trafił już do magazynów hodowlanych w Przedsiębiorstwie Rybackim
w Łyszkowicach. Ten ostatni trafi stamtąd,
w okresie przedwigilijnym, do sklepów.
Odłowy kończą się powoli w innych kompleksach stawów tegoż przedsiębiorstwa w
Mysłakowie i stawach mających innego gospodarza: w Walewicach, Psarach i Borowie.
Pracownicy gospodarstwa mają jesienią pełne ręce pracy. W innych miesiącach
roku zajmują się kontrolą wody w stawach,

sce, skąd ją odławiamy - mówi. Na Okręcie w czasie odłowu wykorzystywana jest
naturalna skłonność ryb do płynięcia pod
prąd. Odbywa się to w nocy, żeby odłów
był udany, ryba musi mieć spokój, nie wolno jej płoszyć, bo inaczej odłowy będą się
przeciągać.
Ryby zgromadzone w niezbyt głębokim betonowym magazynie, do którego
wpływają przez noc, to ciekawy widok. Są
stłoczone na niewielkiej powierzchni, dokładnie je widać. Do magazynu wchodzą
pracownicy przedsiębiorstwa, którzy odławiają je podbierakami i ładują do pojemnika. Dalej w tym pojemniku przenoszone
są koparką na stół do segregacji. Tam ryby
się dzieli na gatunki, waży, po czym lądują
one w natlenionych zbiornikach umieszczonych na przyczepie ciągnika. Gdy są pełne
- jadą do Łyszkowic, gdzie w przedsiębiorstwie czekają na nie magazyny. Tam będą
przebywać do czasu sprzedaży.

Na stole do segregacji oddziela się karpie od innych gatunków, później są one ważone i przewożone w zbiornikach do
magazynów w Łyszkowicach.
łej środkowej Polsce. Młode ryby kupują
w przedsiębiorstwie również prywatni właściciele stawów - i to nie tylko karpie, bo także szczupaki, karasie, liny.

Dzieło prymasów
Pracownicy przedsiębiorstwa ładują ryby do pojemnika, którym przetransportowane zostaną na stół do segregacji.
dokarmianiem ryb czy dozorowaniem terenu i ochroną przed kłusownikami. Odłowy
rozpoczynają się z początkiem października, a kończą w listopadzie. Wiążą się z całodobowym, niezależnym od warunków
pogodowych nadzorem. Stąd w tym okresie zobaczyć można przy stawach prowizoryczne namioty.
Samo odławianie ryb można nazwać
„mokrą robotą”. W odróżnieniu od innych
stawów hodowlanych w dolinie Bzury, na
Okręcie jest to praca najmniej uciążliwa,
a to przez zastosowaną technikę odłowu.
Administrator stawów Sławomir Litwin
tłumaczy, że najpierw spuszcza się wodę
ze stawów, do poziomu umożliwiającego napuszczenie nowej wody. - Ten proces odbywa się przez całą noc. Ryba, czując świeżą wodę zaczyna płynąć pod prąd i
wchodzi bezpośrednio w zagrodzone miej-

Na innych stawach
jest trudniej
Inny sposób odłowu jest bardziej tradycyjny. Pracownicy w łodziach wyciągają
ryby sieciami, ale gdy trzeba, ubrani w wodery wchodzą do wody, a właściwie w grząski muł. Praca ta jest bardzo ciężka i wyczerpująca. Mimo to, wśród pracowników
przedsiębiorstwa nie brakuje wieloletnich
pracowników, dla których hodowla i stawy
nie kryją żadnych tajemnic.
Z Okrętu odławianych jest około 80 ton
ryb, w większości 3-letnich karpi przeznaczonych na sprzedaż. Odbiorcami są sklepy całej środkowej Polski.
Odłowy na Okręcie rozpoczęły się
26 października i zakończyły się w pierwszych dniach listopada. Na położonym obok
zbiorniku Rydwan nadal trwają. W jego wo-

Położone obok siebie zbiorniki Okręt
i Rydwan znajdują się na terenie Gminy Domaniewice.
dach pływa 2-letni karp tzw. „kroczek”, który
w przyszłości trafi do hodowli m.in. na
Okręcie. W tym względzie przedsiębiorstwo jest samowystarczalne. Z Rydwanu
zarówno Górnego, jak i Dolnego odłowionych zostanie ponad 50 ton ryb.
Sławomir Litwin mówi, że ryba ta jest
także sprzedawana, a odbiorcą jest m.in.
Polski Związek Wędkarski, który używa
jej do zarybiania swoich akwenów w ca-

Zbiornik Okręt powstał w XVI wieku.
Jego założycielem był arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski. To jego staraniem powstał zbiornik w dolinie rzeczki Bobrówki,
która go zasilała i po dzień dzisiejszy zasila
w wodę. Jak podkreśla administrator stawów Sławomir Litwin, wody rzeczki są
niezwykle czyste, dlatego, że przepływa
ona przez tereny głównie rolnicze, gdzie
nie ma rozwiniętego przemysłu. Bobrówka była czysta nawet w drugiej połowie XX
wieku, inaczej niż inne rzeki takie jak Skierniewka, zasilająca stawy w Mysłakowie.
Obok zbiornika Okręt jest też drugi - Rydwan. On też powstał w dolinie Bobrówki
w XVI wieku, ale nieco później, za rządów
arcybiskupa Jakuba Uchańskiego.

Nie tylko ryby
Oba stawy to obecnie nie tylko stawy hodowlane, ale także niezwykle cenny przyrodniczo obszar, objęty dyrektywą ptasią
oraz siedliskową programu Natura 2000,
tworzący integralną część z doliną Bzury.

Jest to miejsce często odwiedzane, zwłaszcza przez miłośników ptaków, którzy obserwują tu nie tylko kilkutysięczne stada gęsi,
siewek, ale także wiele ornitologicznych
rzadkości. Taką był np. obserwowany tu,
a gnieżdżący się zwykle na północy, perkoz
rogaty czy nur czarnoszyi.
Często można tu spotkać bielika, rybołowa, błotniaka stawowego, czaple białą
- nawet kilkadziesiąt, żurawia, lęgową gęś
gęgawę oraz całą gamę kaczek - zarówno lęgowych, jak i północnych w okresie
przelotów. Oba stawy tętnią dzikim życiem
i nie tylko ptasim, bo w okolicach Rydwanu ostatnio pojawił się łoś, cały czas „grasują” tam dziki, od dawna są też bobry, które
dla gospodarującego tam przedsiębiorstwa
są ogromnym problemem, niszczą bowiem
swoimi norami groble. By spotkać się z tym
dzikim życiem i wejść na te obiekty trzeba
mieć jednak zezwolenie gospodarstwa. Są
one terenem zamkniętym, choć brak ogrodzenia może sprawiać inne wrażenie.
Zakładając stawy, prymasi w jeszcze
jeden sposób pomogli okolicznym mieszkańcom: oba stawy są zbiornikami retencyjnymi, magazynują wodę przez cały
okres letni. Dzięki nim rzeka Bobrówka,
nawet w najsuchszych latach, nigdy nie
wysycha.
Tomasz Bartos
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Co rok ubywa 100 studentów
350 studentów zostało
przyjętych na rozpoczęty
niedawno rok akademicki
w Mazowieckiej Wyższej
Szkole HumanistycznoPedagogicznej w Łowiczu
poinformowano nas
w sekretariacie rektora
prof. dr hab Wiesława
Balceraka. Po raz pierwszy
od kilku lat studentów
pierwszego roku jest
więcej niż przed rokiem.

bie dziennym, jak i zaocznym, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe również w trybie dziennym i zaocznym, pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna także w obu trybach,

czeństwa publicznego wybrała nieduża grupa osób. Studenci ci przygotowani zostaną
również do pracy jako nauczyciel obrony
cywilnej lub pracownik administracyjny
w gimnazjum, a także jako nauczyciel przy-

R

zeczywiście w roku akademickim
2007/2008 studia rozpoczęło na Mazowieckiej 320 osób, teraz 350. Niemniej,
ze względu na to, że odchodzą starsze,
liczniejsze roczniki, z roku na rok w murach uczeni studiuje coraz mniej studentów.
Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadku kształconych co roku o 100. W murach
uczelni naukę pobiera w tym roku 1500
studentów - w ubiegłym roku było to około 1600 osób.
Mazowiecka uruchomiła w tym roku
nowe specjalności na kierunku pedagogicznym oraz na filologii polskiej, które
miały przyciągnąć studentów. Najwięcej,
bo aż 2/3 z ogólnej liczby studentów przyjętych na pierwszy rok, zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym, wybrało pedagogikę. Na tym kierunku uruchomiono
w tym roku najwięcej specjalności, wśród
których główne to: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarówno w try-

Coraz mniej licznie studenckie czapki prezentują się na kolejnych inauguracjach roku akademickiego w MWSH-P.
a także pedagogika społeczna z animacją
środowiskową prowadzona w trybie zaocznym i socjalna z doradztwem zawodowym.
Niewielkim zainteresowaniem cieszyły
się nowe specjalności. Studia licencjackie
w zakresie pedagogiki obronnej i bezpie-

sposobienia obronnego w szkołach ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów magisterskich).
Na wydziale humanistycznym w tym
roku uruchomiono tylko dwa kierunki: historię o specjalności nauczycielskiej w trybie dziennym oraz filologię polską z roz-

szerzonym językiem angielskim w trybie
zaocznym. Nowością miała tu być specjalność pod nazwą dziennikarstwo i komunikacja społeczna na kierunku filologia polska - ale chętnych było zbyt mało.
Mazowiecka prowadziła ponadto nabór na
następujące kierunki studiów: filologia polska o specjalnościach: nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii, animacja kultury
i edukacja kulturowa, bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa oraz z rozszerzonym
nauczaniem języka angielskiego - w każdym z tych przypadków bez efektu.
Na MWSH-P studiować można również
zarządzanie o specjalnościach: zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse i rachunkowość, turystyka i hotelarstwo, systemy
informatyczne zarządzania - ale to tylko
do licencjatu. Na tym kierunku w tym roku
uruchomione zostały dwie grupy, po jednej
grupie w systemie dziennym i zaocznym.
Specjalności studenci wybiorą tutaj na drugim roku studiów.
W ubiegłorocznym przemówieniu, mówiąc o spadającej z roku na rok liczbie studentów, rektor Balcerak narzekał na trudną
sytuację uczelni niepublicznych pod względem prawnym, mówił o gilotynie ZUS, który kładzie się ciężarem na finansach uczelni,
a także o malejącej liczbie studentów spowodowanej niżem demograficznym.
W ciągu 15 lat funkcjonowania wyższej
uczelni w Łowiczu, wykształciła ona ponad 10 tys. studentów. Rok 2008/2009 to
16. rok funkcjonowania tej szkoły wyższej
w Łowiczu. Uczelnia musi szukać nowych, atrakcyjnych propozycji na przyszłość, by najbliższe lata nie były dla niej
jednymi z ostatnich.
(eb)

Nowa budowla sakralna jest solidniejsza, bo wykonana z cegły klinkierowej.

Odnowiona kapliczka
w Chruślinie

Z

godnie z zapowiedziami
proboszcza parafii w Chruślinie
ks. Jacka Grzywacza,
odrestaurowana została kapliczka
stojąca w Chruślinie, w gminie Bielawy,
na zjeździe z drogi wojewódzkiej 703
w kierunku Urzecza.
Co prawda kapliczka wymagała
remontu, ale bezpośrednią przyczyną
jej odnowienia było powalenie przez
samochód ciężarowy. Kapliczkę
przed rokiem zniszczył przypadkowo
kierowca firmy spod Sochaczewa,
wykonującej wycinkę topoli na zlecenie
Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu.
Dziś odnowiona kapliczka cieszy oko
nie tylko mieszkańców Chruślina, ale
i osób przejeżdzających trasą 703. Tak
jak przed renowacją usytuowana jest
na wysepce położonej w pasie drogi
wojewódzkiej, a jednocześnie dzieli
dwa pasy drogi w kierunku Urzecza.
Stara wersja kapliczki prawdopodobnie
pochodziła z początku XX wieku, na co
wskazywać może zaprawa wapienna,
która nie była dobrze wiążącym cegły
spoiwem.
(eb)

Praktyki w Austrii
największym wyróżnieniem
Siódemka dobrych
uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu odbyła w ostatnim
tygodniu października,
od 20 do 31 praktyki
w Edelhof w Austrii.

W

śród nich znaleźli się: Dawid Szczepanik, Karol Dziedzic, Joanna Maciejowska, Agnieszka Mielczarek, Karolina Wieczorek, Dominika Jędrachowicz
i Wiktor Pikulski.
Do Austrii pojechał z nimi, w roli opiekuna, dyrektor szkoły Jan Sałajczyk. Praktykanci są uczniami III klasy Technikum
Organizacji Usług Gastronomicznych.
Współpraca łowickiego ZSP nr 3 z austriacką szkołą trwa już dziewięć lat. Podczas praktyk uczniowie mają okazję korzystać z bardzo dobrego sprzętu, np. pieców
konwekcyjnych oraz najnowszych zmywarek. Zapoznają się także z organizacją pracy
w dużej kuchni, m.in. podziałem obowiąz-

ków. Dla nich samych równie ważne i ciekawe w odbywaniu zagranicznych praktyk jest poznanie swoich rówieśników
z Austrii.
Szkoła w Edelhor zajmuje powierzchnię aż 350 ha, ponieważ oprócz gastronomii, uczy także rolnictwa. - Na początku
czuliśmy pewne bariery, szczególnie językowe - opowiada Dominika Jędrachowicz.
- Ale tylko pierwszego dnia. Przez kolejne
dni potrafiliśmy już bardzo dobrze się porozumiewać i nie było z tym większych kłopotów. Wiktor Pikulski dodaje, że atmosfera
w Edelhof jest bardzo fajna, bo jest bardziej luźna niż w polskich szkołach. - Podczas praktyk na pewno wiele się nauczyłem - mówi Wiktor, który m.in. pomagał
cukiernikowi Peterowi przyrządzać deser
biszkoptowo - bananowy z czekoladą - Ale
przede wszystkim nawiązałem dużo przyjaźni, głównie z rówieśniczkami. Wymieniliśmy się też adresami internetowymi, dlatego mam nadzieję, że będziemy w stałym
kontakcie.
(jr)

11

27.11.2008 r.

O życzliwości i o zazdrości
w relacjach z dziećmi
styńska. Ilona Borkowska-Karmelita, prowadząca wraz z nią warsztaty w Łowiczu,
dodaje: - Proponowane metody naprawdę
się sprawdzają.
Materia omawiana na warsztatach jest
jednak bardzo szeroka, a my uczestniczyliśmy tylko w jednej sesji, dlatego pytaliśmy panie prowadzące zajęcia, co okazało
się największym problemem u łowickich
uczestniczek. - Trudność w udzielaniu pochwał, stawianie granic dobrze służących
arsztaty trwały przez 10 tygodni, od- dziecku, wchodzenia w różne role - wymiebywały się w Przedszkolu nr 5 przy ul. nia Justyńska.
Chełmońskiego. Brało w nich udział ponad
20 nauczycielek i mam. - Tak się złożyło, że
Zazdrość dziecka i nasza
w Łowiczu były same kobiety - mówi realizaGłównym tematem ostatnich warsztatów
torka programu Wanda Justyńska. Wyjaśnia,
że program, który odbywał się w Łowiczu, była zazdrość. I uczucia tego nie demonizoto sprawdzony program Joanny Sakow- wano, bo jest ono czymś innym niż zawiść,
skiej. Jego realizacja została sfinansowana
z rządowego programu poprzez Centrum
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jego celem jest przyglądanie się problemom i wyciąganie z nich wniosków po to,
aby po prostu lepiej żyć. W programie tym
nie dokonuje się oceny istniejącej sytuacji.
Każde spotkanie miało inny temat,
a wszystkie omawiane sprawy dotyczyły radzenia sobie z bieżącymi problemami
w relacjach z dziećmi. Omawiano więc problemy: stawiania granic tego, co dzieciom
wolno a czego nie, radzenia sobie z uczuciami, chwalenia i karania, radzenia sobie
z konfliktami, zazdrością. - Wiele programów o tej tematyce realizowałam, ale ten
jest bardzo dobry i mądry, bo zmienia nasze Wanda Justyńska namawiała do żypatrzenie na wiele rzeczy - mówi Wanda Ju- czliwości wobec siebie i innych.

- Musze coś zrobić dla siebie, mam
prawo do popełniania błędów, mogę
inaczej spojrzeć na siebie, więcej
wiem o tym, jak pracować z dziećmi,
łatwiej mi będzie wychowywać dzieci „po swojemu” - takie m.in. były refleksje na zakończenie warsztatów
psychologicznych „Szkoła rodziców
i wychowawców”, które 17 listopada
zakończyły się w Łowiczu.

doskonale uzupełniać. Otwórz szafę, masz
tam ubrania, w których od dawna nie chodzisz. Podziel się z Ilonką.
Podobnie postępują rodzice. Choć mają
dobre intencje, często sami podsycają zazdrość o kolejne dziecko, choć mogą temu
zapobiec. Mogą przygotować dziecko
do nowej sytuacji, zapewniać je, że nadal
je kochają i będą kochać, zostawić mu jego
własne terytorium i muszą znaleźć dla niego czas, tylko dla niego.

Lepiej, gdy dzieci jest więcej

W

W warsztatach brali udział nauczyciele i rodzice. W grupie łowickiej były same
kobiety.
którą można komuś wyrządzić krzywdę.
Jako dzieci zazdrościliśmy naszym rówieśnikom ładnego charakteru pisma lub wygłaszanych publicznie pochwał pod ich
adresem. Zazdrościmy - jak się okazało innym osobom wyglądu, własnego mieszkania, lepszej sytuacji finansowej, dobrych
relacji międzyludzkich. „Zazdroszczę ludziom, którzy nie zazdroszczą” - podsumowała tę wyliczankę jedna z uczestniczek warsztatów.
Zazdrość, to także uczucie dobrze znane dzieciom, zwłaszcza w tych rodzinach,
w których pojawia się kolejne dziecko. Dorosłym trudno to sobie przypomnieć lub

wyobrazić. Co rodzi się w umyśle jedynaka, który z przyjściem na świat rodzeństwa
traci przywilej bycia dla swoich rodziców
„księciem” lub „księżniczką”? Prowadząca zajęcia porównała do sytuacji w małżeństwie. Co by zrobiła kobieta, która ma męża
najlepszego na świecie, który ją kocha nade
wszystko, przynosi kwiaty i prezenty i zawsze chwali, gdyby pewnego dnia przyprowadził do domu drugą żonę? Jak, by zareagowała, gdyby oznajmił, że teraz taka np.
Ilonka będzie z nami mieszkać, więc nie
będziesz sama, gdy mnie nie będzie. Ona
jest taka miła i kochana, jest blondynką,
a ty masz ciemne włosy, więc będziecie się

Sytuacja posiadania rodzeństwa (oraz
dwójki lub więcej dzieci) ma dobre i złe
strony, jednak żadna z uczestniczek zajęć
nie miała wątpliwości, że plusów jest więcej. Z perspektywy rodziców zaleta jest to,
że dzieci opiekują się sobą, bawią się razem, tworzą swój własny świat. Rodzeństwo poprzez brata lub siostrę zyskuje inne
kręgi zainteresowań, znajomych, uczy się
ustępować, ale też walczyć o swoje. Osoby
mające rodzeństwo lepiej potrafią sobie radzić w życiu niż jedynacy.
Jednym z motywów poniedziałkowego spotkania była życzliwość wobec siebie
i innych. Każda z uczestniczek warsztatów
miała wymienić 3 cechy swojego wyglądu,
które jej się podobają i 3 zdolności. Niektórym nie przychodziło to łatwo.
Prowadząca opowiedziała też bajkę
o „ciepłym i puchatym”, którym w pewnej krainie obdarowywali się wszyscy do
czasu, aż pojawiło się „zimne i kolczaste”.
Morał z opowieści był taki, że od nas samych zależy, czy będziemy dawać innym
„ciepłe i puchate” - a było to określenie pozytywnych uczuć i emocji. I warto o tym
przypomnieć właśnie teraz, bo 21 listopada to Dzień Życzliwości, inicjatywa, która
powstała przed 2 laty we Wrocławiu. Ma
ona na celu zwrócenie uwagi na to, że możemy być bardziej życzliwi wobec innych,
ale zawsze warto zacząć od życzliwości
wobec siebie.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Wspomnienia
licealisty (8)
owy budynek liceum miał oczywiście salę gimnastyczną, na
tamte czasy taką „z prawdziwego
zdarzenia”. Sale gimnastyczne w szkołach
spełniały kilka funkcji, więc w takiej nowej
szkole nie mogło jej zabraknąć. Oprócz
lekcji wuefu odbywały się w niej różne
akademie „ku czci” oraz „artosy”. „Artosy”
to były spotkania ze sztuką muzyczną.
Bodaj raz w miesiącu przyjeżdżali do
szkoły „artyści scen łódzkich” i śpiewali
dla nas rozmaite arie z oper i operetek.
To miało nas umuzykalnić, bo program
szkolny lekcji muzyki w liceum nie przewidywał. Dla artystów była to pewnie
niezła chałturka za kasę z oświatowego
budżetu. Pod koniec roku szkolnego w sali
gimnastycznej maturzyści najpierw mieli
studniówkę, potem pisali prace maturalne
z polskiego i matematyki, by zakończyć
edukację balem maturalnym.
asza sala nie imponowała może
rozmiarami, ale wtedy większych
się nie budowało. Za to podłoga
wyłożona była pięknie polakierowaną
klepką, na szczytowych ścianach zawieszone były kosze, a na ścianie naprzeciw
okien - drabinki. Na wyposażeniu były
też zwisające liny, po których można było
się wspinać, a ponadto rozmaite „konie”,
„kozły” i gimnastyczne materace. Nasza
męska klasa była liczna, miała ponad
czterdziestu uczniów, więc zorganizowanie sensownych zajęć sportowych na
dwóch lekcjach wuefu w tygodniu nie było
na pewno łatwe. Ale nasz wychowawca
i „psor” od wuefu, pan Stanisław Mróz,
jakoś sobie z nami radził. Szczególny
nacisk, jak chyba wszyscy wuefiści „starej”
daty, kładł na ćwiczenia gimnastyczne
próbując nas rozciągnąć i uelastycznić.
A nie było to łatwe, bo widać było, że szczególnie w wielu wiejskich szkołach
podstawowych - zajęcia sportowe traktowano po macoszemu. Brak było przygotowanych nauczycieli, a sale gimnastyczne
też były jeszcze wielką rzadkością. Te
dwie lekcje tygodniowo nie mogły, bo i jak,
nadrobić zaległości. Ale nasz nauczyciel
był człowiekiem rozumnym i doskonale
zdawał sobie z tego sprawę. Więc głównie
ćwiczyliśmy jakieś elementy gimnastyczne, bardzo rzadko grając w siatkówkę czy

N

N

koszykówkę. Choć akurat o koszykówce
pan Mróz wiedział bardzo dużo. Zresztą
jego syn - Janusz, starszy od nas o jakieś
dziesięć lat, był trenerem koszykówki
w Warszawie. A dla najlepszych sportowców były popołudniowe zajęcia tak
zwanego SKS-u czyli Szkolnego Klubu
Sportowego. Chłopcy grali czasem mecze
z Technikum Mechaniczno-Elektrycznym,
ale na ogół przegrywali, bo siła ognia technikum z Podrzecznej była jednak znacznie
większa. Ja na SKS nie chodziłem, bo przy
codziennym dojeżdżaniu do szkoły było to
po prostu niemożliwe.
ie znaczyło to, że po powrocie do
domu sport był dla mnie czymś
całkowicie obcym. Jak tylko pogoda sprzyjała, graliśmy w piłkę (pod
warunkiem, że ktoś miał piłkę) na boisku
LZS-u. W Kompinie była wtedy całkiem
dobra drużyna piłkarska, z pewnością jedna z najlepszych w powiecie. Gdzieś pod
koniec mojej nauki w liceum zorganizowano
rozgrywki dla wiejskich zespołów o puchar
Rady Wojewódzkiej LZS. Wygraliśmy najpierw turniej międzypowiatowy w Zdunach,
a potem finał wojewódzki w Wolborzu koło
Piotrkowa, co było nie lada sensacją. Ja
się jednak rzadko wtedy do podstawowego
składu łapałem, czasem tylko wchodziłem
na zmianę. Zdecydowanie byłem jeszcze
za słaby fizycznie.
epiej szło mi w innych sportowych
dziedzinach, szczególnie w lekkiej
atletyce, a zimą w jeździe na łyżwach. Czasem chodziliśmy z panem Mrozem na stadion przy Łódzkiej, by pobiegać
na sto metrów lub poskakać wzwyż albo
w dal, ale takie eskapady bywały od wielkiego dzwonu. Raczej po lekcjach, bo między
fizyką a biologią czy polskim moglibyśmy co
najwyżej przejść się w tę i z powrotem. Bo
nasze liceum miało salę gimnastyczną, ale
boiska już nie. Miejsce pod boisko wprawdzie było, ale rosły na nim chwasty. Zapewne jak spieszono się z oddaniem szkoły
na 22 Lipca (dla młodzieży informacja, że
w czasach PRL-u było to święto państwowe, a wszelkie obiekty oddawało się na ogół
albo pierwszego maja albo dwudziestego
drugiego lipca), to o boisku zapomniano.
Albo zabrakło czasu albo pieniędzy, a już
na pewno wyobraźni.

N
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Pomoc dla poszkodowanych
przez suszę
Od ubiegłego tygodnia wypłacane są już w Urzędach Gmin dotacje
rządowe dla rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Gminne oddziały Banku Spółdzielczego
Ziemi Łowickiej wydały już natomiast wnioski o przyznanie kredytów klęskowych, które będą wypłacane jeszcze w listopadzie.
iektórzy rolnicy zgłaszają się do nas,
twierdząc, że nie wiedzieli o możliwości
N
przyznania takiej pomocy - mówili sołtysi na

sesji Rady Gminy w Bielawach 7 listopada.
- W okresie szacowania strat zachęcaliśmy,
aby wszyscy składali wnioski, bez względu
na to, czy będą chcieli brać kredyt suszowy,
bo być może będą inne formy pomocy. Jak
się okazało słusznie. Wiele osób się na to
zdecydowało - wyjaśnia wójt Sylwester Kubiński. Informacje wywieszone zostały na
tablicach ogłoszeń, dodatkowo sołtysi roznosili pisemne informacje po domach.
Po 12 listopada uruchomione zostały wypłaty - ponad 400 tys. zł dotacji na całą gminę. Pieniądze otrzymają rolnicy, którzy złożyli wnioski i opłacają składki KRUS. Po
500 zł otrzymają ci, którzy posiadają gospo-

darstwo do 5 ha ziemi, 1.000 zł - ci, którzy
mają powyżej 5 ha ziemi.
Do wypłaty kredytów suszowych przygotowany jest również bielawski oddział
Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej,
który czeka tylko na opinie wojewody łódzkiego, co do konkretnych wniosków kredytowych, mających nadejść lada dzień. Mamy przyznane wysokie limity kredytowe
na ten rok. Można się już po nie zgłaszać.
Kolejne pieniądze na ten cel zostaną uruchomione wiosną przyszłego roku - mówiła
na sesji dyrektor bielawskiego oddziału BS,
Danuta Horowska. Oprocentowanie kredytu wynosi 3,5%, prowizja od 1,3% do 2%.
Okres kredytowania to maksymalnie 4 lata.
Podobnie sytuacja wygląda w innych
gminach. Na przykład w gm. Domaniewice,
wypłatą rządowych dotacji „klęskowych”
zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na konto ośrodka wpłynęło 172 tys.
zł na wypłaty dotacji. W ubiegłym tygodniu
wydane zostały decyzje w sprawie ich przyznania. Nie wszyscy rolnicy, którzy złożyli
wnioski dostaną dotacje, gdyż nie spełniają
wymogów przyznania pieniędzy np. nie są
ubezpieczeni w KRUS lub straty suszowe
nie wyniosły powyżej 30% upraw.

W domaniewickim oddziale Banku Spółdzielczego, od 13 listopada, wydawane są
wnioski w sprawie przyznania kredytów.
Rolnicy dużo wcześniej telefonowali do
banku z pytaniem, kiedy mogą zgłaszać
się po wnioski. Większość zainteresowanych wiedziała już od początku miesiąca,
że procedura zostanie uruchomiona po 11
listopada. Po wypełnieniu i złożeniu wniosków rolnicy mogą liczyć, że jeszcze w tym
miesiącu otrzymają kredyty.
W gminie Nieborów wnioski
o pomoc „suszową” złożyło 209 rolników
i otrzymały one pozytywne opinie Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi.
Jak na razie niewielu rolników zdecydowało się natomiast wystąpić do banków
o kredyty. Od początku października jedynie
17 osób pobrało z gminy opinie szuszowe
potrzebne do ubiegania się o kredyt.
Właściciele gospodarstw z gminy Łowicz otrzymają pieniądze po 20 listopada.
Łącznie gmina otrzymała 390 tys. zł z wojewódzkiego urzędu na wypłacenie pomocy
socjalnej rolnikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy. Z 403
złożonych do gminy wniosków, sto decyzji
rozpatrzono negatywnie.
(jr, eb, wcz)

ŁSM wnosi apelację od niekorzystnego wyroku

A

pelację w sprawie wyroku sądowego,
unieważniającego uchwałę dotyczącą
ustanowienia prawa odrębnej własności w bloku numer 32 na osiedlu Bratkowice
w Łowiczu, złożyła w Sądzie Apelacyjnym
w Łodzi Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przewidywany termin rozpatrzenia
sprawy to pierwszy kwartał przyszłego roku.
Przypomnijmy, że uchwałę ŁSM zaskarżył do sądu jeden z mieszkańców tego bloku, niegdysiejszy wiceprezes spółdzielni Ja-

nusz Dyl. Kwestionował on między innymi
zasadność potraktowania piwnic w bloku
jako części wspólnej wszystkich lokatorów
- nie stanowiącej odrębnej własności przypisanej do poszczególnych mieszkań. Sąd
stwierdził, że piwnice powinny stanowić
własność przynależną.
Wyrok skierniewickiego oddziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Łodzi
był dla ŁSM niekorzystny, spółdzielnia od
razu zapowiadała złożenie apelacji.

Według władz spółdzielni decyzja sądu
w Skierniewicach powinna być inna z kilku powodów. W momencie zasiedlania bloku nikt nie miał bowiem piwnicy w przydziale do mieszkania. Ponadto Łowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa opierała się
na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2006
roku mówiącego o tym, że decyzje dotyczące traktowania piwnic są autonomicznymi decyzjami zarządu.
(mak)
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Podpisz petycję do ONZ w obronie dzieci nienarodzonych i praw rodziców
Za kilkanaście dni, 10 grudnia, minie pół wieku od uchwalenia przez
ONZ Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Z tej okazji środowiska
popierające aborcję na całym świecie zamierzają zwrócić się do ONZ
o taką interpretację Deklaracji,
w myśl której prawem człowieka
miałoby być także prawo do dokonywania aborcji. W odpowiedzi obrońcy życia na całym świecie wnoszą o podpisywanie apelu,
w którym wezwą ONZ do obrony
- jako podstawowego prawa człowieka - jego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

M

iędzynarodowy Apel na rzecz Praw
i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny - bo tak się inicjatywa nazywa broni też prawa rodziców do wyboru rodzaju nauczania, jakim będą objęte ich dzieci.
Poparcie apelu możliwe jest internetowo.
Wystarczy wejść na stronę www.c-fam.org
i kliknąć na baner po prawej stronie (Sign
the UN Petition for the Unborn Child). Jest
to strona prowadzona przez Catholic Family & Human Rights Institute z Waszyngtonu. Do 18 listopada petycję podpisało już
ponad 200.000 osób, w tym ponad 22.000
z Polski. Zbieramy dalej! W obronie prawa
do życia i prawa do wychowywania naszych dzieci!
Oto tekst apelu (na wspomnianej stronie
znajduje się także w j. polskim):
„My, obywatele państw członkowskich
Organizacji Narodów Zjednoczonych,
w roku sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
przyjętej i proklamowanej przez Rezolucję

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III)
z 10 grudnia 1948 r.”
Zauważając, iż:
Deklaracja wyznacza wspólny standard,
do którego dążyć powinni wszyscy ludzie
i wszystkie narody,
Zdając sobie sprawę, iż:
Prawa człowieka, godność, wolność,
równość, solidarność i sprawiedliwość składają się na duchowe i moralne dziedzictwo,
na którym oparta jest wspólnota narodów,
Zwracamy uwagę, iż:
Odpowiednie uznanie należy się:
1. Prawu do życia każdej istoty ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci,
prawu każdego dziecka do bycia poczętym, narodzonym i wychowanym w rodzinie, zbudowanej na małżeństwie kobiety z mężczyzną, będącej naturalną
i podstawową komórką społeczeństwa,
2. Prawu każdego dziecka do bycia
wychowanym przez jego rodziców, Na tej stronie (www.c-fam.org) znajdziesz tekst petycji. Trzeba kliknąć na obktórzy mają pierwszeństwo i podstawowe razek skrzyżowanych rąk.

prawo do wyboru rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci.
Wzywamy zatem: Wszystkie rządy do interpretowania Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka prawidłowo, tak aby:
Każdy człowiek miał prawo do życia,
wolności i bezpieczeństwa swej osoby
(Artykuł 3).
Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub
wyznania, mieli prawo, po osiągnięciu pełnoletności, do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (Artykuł 16).
Rodzina była naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz miała prawo do
ochrony ze strony społeczeństwa i państwa
(Artykuł 16).
Matka i dziecko mieli prawo do specjalnej opieki i pomocy (Artykuł 25).
Rodzice mieli prawo pierwszeństwa
w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci (Artykuł 26).”
Wojciech Waligórski

Orkiestra czeka
na wolontariuszy

D

wieście deklaracji dla osób, które
chciałyby wziąć czynnie udział,
jako kwestujący wolontariusz,
w XVII Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Łowiczu
czeka do połowy grudnia w siedzibie
łowickiego hufca Związku Harcerstwa
Polskiego przy ul. Mostowej 3. Hufiec
po raz kolejny zajął się w naszym
mieście organizowaniem sztabu
orkiestry. Pod koniec października
został on oficjalnie zarejestrowany
przez fundację. Wolontariuszami mogą
być wszyscy bez względu na wiek,
osoby niepełnoletnie muszą jednak
się liczyć z tym, że zbierać pieniądze
będą mogły wyłącznie w towarzystwie
dorosłego opiekuna. Finał WOŚP
odbędzie się 11 stycznia. Dochód
ma być przeznaczony na profilaktykę
w dziedzinie wczesnego rozpoznania
chorób nowotworowych u dzieci.
(tb)

Nagraj film telefonem

N

agraj i wygraj - taką nazwę nosi
zorganizowany przez łowicki
ratusz konkurs na najciekawsze
filmy o Łowiczu nagrane telefonem
komórkowym. Każdy z autorów może
nadesłać po jednym filmie
o rozmiarze do 5 Mb i czasie trwania
do 3 min. Warunkiem jest, żeby film
był wykonany telefonem komórkowym.
Filmy należy przysyłać e-mailem na
adres promocja@um.lowicz.pl. Należy
podać tytuł filmu, imię i nazwisko,
adres autora, telefon kontaktowy,
komentarz do filmu, miejsce wykonania
filmu oraz oświadczenie o posiadaniu
praw autorskich do filmu i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Filmy można nadsyłać do końca
tego roku. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpić ma w styczniu 2009. Wybrane
filmy będą umieszczone na stronie
internetowej urzędu. Udział w konkursie
jest jednoznaczny z nieodpłatnym
udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w promocji
miasta. Organizatorzy przewidują
dla zwycięzców nagrody rzeczowe
w postaci łowickich gadżetów.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Sławomir Markowski (1946-2008)

Markowski urodził się
15 grudnia 1946 roku w Katowicach podSczasławomir
gdy jego rodzice byli w odwiedzinach

u rodziców jego mamy. Był wcześniakiem,
powinien był się urodzić ponad miesiąc później. Po opuszczeniu szpitala rodzice wrócili do Łowicza, gdzie ojciec pracował na
budowach, a mama zajmowała się wychowywaniem jego i dwójki rodzeństwa - siostry Anny i brata Andrzeja.
Od najmłodszych lat mały Sławomir był
dzieckiem spokojnym i zrównoważonym.
- Podobno był ciągle dawany za przykład
swojemu rodzeństwu i gdy był już trochę
starszy zdarzało się, że od nich obrywał za
to, że ciągle świecił przykładem - opowiada
córka pana Sławomira - Paulina.
Dzieciństwo spędził w Łowiczu. Wykształcił się w zawodzie mechanika samochodowego, po kilku latach zrobił też kurs
lakiernika. Własnego zakładu jednak nigdy
nie otworzył. Przez wiele lat nie pracował
też w wyuczonym zawodzie. Zatrudnił się
w PKP, najpierw jako pomocnik przy remontach wagonów w Warszawie, potem
jako pomocnik hydraulika w brygadzie
remontowej PKP. Do pracy dojeżdżał codziennie rano.

Podczas tych właśnie dojazdów zapoznał się ze swoją przyszłą żoną. Pani Karolina również dojeżdżała do pracy w sklepie
w Warszawie. Zdarzało się, że rano wspólnie jechali do pracy, a nawet wspólnie wracali. Pan Sławomir zamieniał się na zmiany,
żeby wracać wspólnie z poznaną w pociągu dziewczyną.
Małżeństwem zostali po około dwóch latach wspólnego dojeżdżania do pracy. Ślub
odbył się w łowickiej katedrze. W przyjęciu weselnym uczestniczyło ponad dwieście
osób, w tym wielu przyjaciół i znajomych
z pracy pana Sławomira. Niedługo później
urodził się syn Paweł, a dwa lata później
córka Paulina. Z uwagi na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia pani Karoliny przestała ona pracować i dojeżdżać do pracy
w Warszawie - zajęła się domem, a pan
Sławomir robił wszystko, żeby godziwie
zarabiać. Oprócz pracy w brygadzie PKP
w Warszawie zajął się naprawianiem samochodów. Przyjmował drobne zlecenia
napraw od znajomych. Ci płacili mu „za
fatygę” i doceniali jego umiejętności. Był
bowiem w tym, co robił, bardzo dokładny
i sumienny. Nie odmawiał również dokonywania drobnych napraw hydraulicznych

u znajomych. Zdarzało się też, że układał
u kolegi z Warszawy kafelki w łazience. Tata był „złotą rączką” i wszystko zawsze
naprawiał samemu, no może oprócz telewizora, bo tego akurat nie umiał. Wiele osób
o tym wiedziało i jak tylko trzeba było u kogoś wymienić kran, to zaraz się do niego
sąsiedzi zgłaszali - opowiadała nam córka Paulina.
Pan Sławomir był osobą bardzo lubianą, miał duże grono znajomych i przyjaciół. Wieczorami, głównie zimą, w domu
u pana Sławomira i Karoliny zbierało się
„towarzystwo karciane” - tak córka Paulina nazywała gości, którzy przychodzili grać
w karty przy kawie i lampce koniaku. Zdarzało się, że spotkania karciane kończyły się
nawet po północy.
Właśnie po jednym z takich spotkań pan
Sławomir miał pierwszy zawał. - Zawsze
niestety dużo palił i nawet nie próbował się
odzwyczajać. Po zawale nie palił przez dwa
miesiące, ale potem znowu zaczął... Pan Sławomir nie przeżył drugiego rozległego zawału. Zmarł 12 września 2008 roku.
W ostatniej drodze odprowadzili go nie
tylko członkowie rodziny, ale też bardzo
liczne grono znajomych.
(mak)

Pamiątka czasów, gdy nie było wolno
W nawiązaniu do niedawno obchodzonego Święta Niepodległości,
widoczny na zdjęciu portret Józefa
Piłsudskiego przyniósł do naszej redakcji Edward Lebioda, dziś emeryt,
długoletni nauczyciel historii w szkole rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie.

N

ie jest to zwykły portret. W oryginale
był plakatowych rozmiarów, a narysowała go, na podstawie dostępnych
fotografii, Barbara Czupryniak, nieżyjąca już dziś nauczycielka plastyki, pracująca wówczas w liceum im. Chełmońskiego
w Łowiczu. Ona też opatrzyła go w żałobne ramki i daty przypominające o 50 rocznicy śmierci Piłsudskiego.
Świetnie oddający osobowość Marszałka
portret eksponowany był, a jego miniatur-

ki, takie jak ta, rozdawane jak ulotki - zwiedzającym, na wystawie niepodległościowej
otwartej 12 maja 1985 roku - w 50 rocznicę śmierci Piłsudskiego - w domu katechetycznym kolegiaty łowickiej.
Wystawa była oczywiście nieoficjalna,
pamiątki pochodziły ze zbiorów wielu osób,
inicjatywa wyszła z kręgów łowickiego
Klubu Inteligencji Katolickiej. W wyniku
interwencji Służby Bezpieczeństwa, z wystawy trzeba było w końcu usunąć wszelkie pamiątki z wojny polsko-bolszewickiej
i ten portret Piłsudskiego.
Barbarę Czupryniak żegnało po jej
śmierci, kilka lat później, odprowadzając
trumnę na cmentarz Emaus, bardzo liczne grono przyjaciół i sympatyków jej i Solidarności.
(wal)

Łowiczanin znaleziony martwy w Zakopanem
Korektorka redakcji „Tygodnika Podhalańskiego”, spacerująca
wniedzielę,23listopadaokołogodz.13
w kamieniołomach pod Krokwią
w Zakopanem, znalazła w lesie wiszące na drzewie zwłoki.

P

oczątkowo policja nie wiedziała kim
był tragicznie zmarły. Następnego dnia okazało się, że denatem jest
25-latek z Łowicza, który opuścił dom rodzinny pod koniec października i od tamtego czasu nie kontaktował się z rodziną.
Bezpośrednio po odkryciu zwłok na
miejsce przyjechali policjanci i prokurator. Wstępnie wykluczono udział w tragedii osób trzecich. Mężczyzna powiesił
się na krótkiej taternickiej lince. Z oględzin wynikało, że mógł tam wisieć na-

wet kilka dni. Osoba, która znalazła jego
zwłoki dziwiła się nawet, że ciało nie zostało naruszone przez dzikie zwierzęta,
w tym wilki, które tam bywają. Denat nie
miał przy sobie dokumentów i zakopiańska policja miała problem ze zidentyfikowaniem go. Chciała nawet zwrócić się
z komunikatem o pomoc w zidentyfikowaniu zwłok do lokalnej prasy. Oficer dyżurny zlecił jednak przejrzenie rozsyłanych
po wszystkich komendach powiatowych
powiadomień o osobach zaginionych. Jedno ze zdjęć oraz opis ubrania pasowały do
mieszkańca Łowicza.
- Okazało się, że to 25-latek z Łowicza.
Jak potem ustaliliśmy, z końcem października, rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Teraz, po skontaktowaniu się z nami
rodzina rozpoznała zwłoki - powiedziała

nam rzecznik prasowa zakopiańskiej policji Monika Kraśnicka-Broś.
Postępowanie w sprawie śmierci samobójczej prowadzi w całości zakopiańska policja. Łowicka policja nie była
w stanie potwierdzić nam nawet poszukiwań 25-latka. - Nikogo takiego nie poszukiwaliśmy - powiedziała nam jej rzecznik
Urszula Szymczak. Okazało się, że zgłoszenie poszukiwań zostało złożone nie
w Łowiczu, a w innym mieście, gdzie
mężczyzna ma rodzinę.
Kamieniołomy, w których znalezione
zostały zwłoki, leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W transporcie zwłok pomagali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
(mak)

Grodzki w Łowiczu za poprzednie przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu.
§ 20 listopada o godz. 20.45 zatrzymani
zostali w Jasionnej w gminie Bolimów, dwaj
pijani rowerzyści. 21-letni Łukasz Sz. z Łowicza miał 0,31 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc. 23-letni mieszkaniec powiatu łowickiego Marcin O. miał 0,48 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
§ 22 listopada o godz. 23.00 drogą krajową
numer 14 w Jamnie nietrzeźwa samochodem
osobowym marki Fiat Punto jechała 35-letnia
mieszkanka Łodzi (0,62 mg/dm3 alkoholu).
§ 24 listopada o godz. 10.20 na os. M.
Konopnickiej w Łowiczu nietrzeźwy rowe-

rem jechał 44-letni mieszkaniec Łowicza
(1,02 mg/dm3 alkoholu).
§ 25 listopada o godz. 17.50 w Wojewodzy nietrzeźwy rowerem jechał 49-letni
mieszkaniec tej miejscowości (0,41 mg/dm3
alkoholu).
§ 25 listopada o godz. 20.50 w Jastrzębi
w gminie Łowicz nietrzeźwy rowerem jechał 42-letni mieszkaniec tej miejscowości
(0,7 mg/dm3 alkoholu).
§ 26 listopada o godz. 7.15 w Ostrowie
w gminie Łowicz policja zatrzymała 57-letniego
mieszkańca tej miejscowości, który jechał
rowerem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów.

Oni zagrażają
naszemu życiu
W okresie od 19 listopada policja
zatrzymała następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Wszyscy oni
odpowiedzieli lub odpowiedzą karnie przed
Sądem Grodzkim w Łowiczu.
§ 19 listopada o godz. 18.55 na drodze
krajowej nr 2 w okolicach Popowa nietrzeźwy 55-letni mieszkaniec tej miejscowości
(1,14 mg/dm3 alkoholu), jechał rowerem.
§ 20 listopada o godz. 15.55 w Chąśnie
nietrzeźwy, rowerem jechał, 52-letni mieszkaniec tej miejscowości (1,39 mg/dm3 alkoholu).
Ponadto mężczyzna ten nie stosował się
do prawomocnego zakazu jazdy wszelkimi
pojazdami, który został orzeczony przez Sąd

odeszli od nas

(14.-24.11.2008 r.)

14 listopada: Teresa Liszewska, l.59, Bolimów; Tadeusz Lepieszka, l.57, Ziąbki;
Weronika Dróżka, l.95, Rogóźno; Marianna Głowacka, l.70, Łowicz; 15 listopada:
Jan Królikowski, l. 87, Wola Błędowa; 16 listopada: Agnieszka Madanowicz-Bielecka, l.34;
Łowicz; 17 listopada: Marian Rachubiński, l.73, Marianna Szymajda, l.88, Łyszkowice;
18 listopada: Jan Sałuda, l.52, Łowicz; Janina Zagajewska, l.65, Domaniewice;
19 listopada: Genowefa Antos, l.50, Polesie; 20 listopada: Stanisław Kuczek, l.73,
Gągolin Południowy; Eugeniusz Tarka, l.77, Kiernozia; Edmund Kwiatkowski, l.77;
Władysława Wilkoszewska, l.73; 21 listopada: Tadeusz Anyszka, l.82, Dmosin I;
22 listopada: Stanisław Okraska, l.69, Jeżew; 24 listopada: Zofia Grzegory, l.78, Złaków
Borowy; Józefa Grzegory, l.93, Złaków Borowy; Jan Bejda, l.83.
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Święto patrona
i zjazd absolwentów
Szkoła Podstawowa
im. Leokadii Ostrowskiej
w Bobrownikach 15 listopada
świętowała Dzień Patrona.
Na uroczystość przybyli
absolwenci roczników od 1959
do 1963 i liczni goście, w tym
władze kuratoryjne i gminne.

M

iłą niespodzianką było przybycie absolwentów wcześniejszych roczników, których szkoła zalicza do grona swoich przyjaciół. Wśród nich „cenną perełką”
jest profesor doktor habilitowany Jan Więcek - wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu prac naukowych z dziedziny
ekonomii. Wraz z kolegami z lat szkolnych
Edwardem Salomonem, Marianem Kunatem i Grzegorzem Czubą, który z okazji
uroczystości napisał nawet wiersz, podzielili się swoją refleksją i wspomnieniami
z gośćmi i uczniami. Podkreślili wkład patronki szkoły i ówczesnych nauczycieli
w kształtowanie ich osobowości i wpływ
na przyszłe losy. Nawiązali do idei niepodległościowych, którym hołdowała Leokadia
Ostrowska, zafascynowana postacią Józefa
Piłsudskiego. W nawiązaniu do tego faktu,
ofiarowali do biblioteki szkolnej najnowsze
opracowania o marszałku: „Józef Piłsudski
1867- 1935” i „Do niepodległości”.
Z radością powitano także Janinę Annę
Krzyżewską z domu Sandomierz - nauczycielkę i poetkę, którą los rzucił na Kurpie.
Wszyscy obecni na uroczystości mogli wysłuchać wierszy będących opowieściami
o Kurpiach, o miłości do ziemi rodzinnej, na
której „Szczęściem Pelikana było malowanie wełniaka łowickiego”. Poetka obdarowała szkołę kurpiowską palmą i lalką.
Uroczystość składała się z kilku części.
Dyrektor szkoły Ewa Zabrzewska przypomniała zgromadzonym historię szkoły oraz dorobek ostatnich lat. Zapalono
świecę przed portretem patronki i złożono
kwiaty przed pamiątkową płytą. Pierwszoklasiści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany przez wychowawczynię Annę Garstkę i „wzięli ślub
ze szkołą”. Podniosłym momentem było
oddanie czci sztandarowi przez uczniów
i ich rodziców.
Uczniowie klasy VI i II, pod opieką Janiny Skowron, zaprezentowali wesele ło-

wickie - szczególnie oczepiny. Oprawę muzyczną zapewniła kapela ludowa złożona
z byłych absolwentów i rodziców szkoły.
Janina Sandomierz po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, podjęła
naukę w łowickim liceum pedagogicznym.
- W tamtych czasach trudno było o pracę
i w jej poszukiwaniu musiałam wyruszyć
w Polskę - wspomina w rozmowie z reporterem NŁ. - Prawie wszystkie moje koleżanki trafiły w opolskie, wrocławskie, szczecińskie. A ja poznałam chłopca i za nim
zawędrowałam w białostockie.
Podjęła tam pracę nauczycielki. Kraina
była urocza, zielona, jednak inna - bez prą-

wiedza swoich rodziców. Do bobrownickiej
szkoły podstawowej od czasu jej ukończenia nie zaglądała. Nie ma już tamtego budynku. - Mimo że to inny obiekt, sentyment
i wielki szacunek dla niegdysiejszych nauczycieli pozostaje. Kiedy dowiedziałam
się o zjeździe, odłożyłam wszystkie sprawy
i przyjechałam spotkać się z kolegami i koleżankami. Nasza rozmówczyni przyznaje, Zwyciężczynie konkursu „You can sing” podczas występu.
że: - Czas zrobił swoje. Trudno jest rozpoznać dawnych przyjaciół. Uważa jednak,
że jeśli podobne zjazdy będą częstsze, czas
przestanie być problemem. - Bo przecież po„Praca, szkoła czy zabawa - angiel- z klasy IB, miejsca III - Wioletta Duszyńska
winniśmy się spotykać jak najczęściej, póki
ski
to podstawa”; „Angielskiego się oraz Paulina Płuszka - obie z klasy Id. Wyjeszcze żyjemy - dodaje.
ucz, to sukcesu klucz”; „Kto po an- różnienie przyznano Paulinie Tomali z Ib,
gielsku duka, ten pracy ciągle szuka” której barwny i ciekawy plakat był mniej- takie m.in. hasła zachęcające do na- szego formatu niż pozostałe prace.
W kategorii klas II zwyciężyła Iwona
uki tego języka układali uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Brały Kafarska z klasy IIa, a w kategorii klas III one udział w konkursie, ogłoszonym Karmen Wiercioch z IIIb.
Z kolei w konkursie na hasło, laureatką
w tej szkole w ramach Dni Języków
została Michalina Salamon z klasy IIa, któObcych.
ra ułożyła aż 5 haseł, miejsce II zajęła Żani trwały od 18 do 20 listopada i cie- neta Kozłowska z Ib, miejsce III - Justyna
szyły się największym zainteresowa- Jabłońska z IId.
Dni Języków Obcych przygotowali naniem wśród uczniów klas I. Najwięcej
najmłodszych uczniów szkoły brało udział uczyciele angielskiego Magdalena Owczaw konkursie plastycznym na plakat pt. „Au- rek, Sylwester Pawlak oraz Marta Cebulastralia znana i nieznana”. W kategorii klas I Pawlak. W tym roku zakończyły się one
zwyciężczyniami konkursu zostały Magda- konkursem piosenki „You can sing”, który
lena Gejo z klasy Ib oraz Katarzyna Kromska wygrały uczennice klasy Ib Anna Grażka,
z klasy Ia, równorzędne miejsca II zajęły Żaneta Kozłowska oraz Kamila Kosińska.
(mwk)
Kamila Kosińska i Żaneta Kozłowska - obie

Angielski nie tylko w hasłach

D

Krystyna Pastwa czyta uzasadnienie wniosku o nadanie imienia szkole.
du, bez cywilizacji. Wspomina, że długo
płakała za swoją ziemią rodzinną. - Te moje
łzy znalazły się w poezji biograficznej, jaką
zaczęłam wtedy pisać. Z czasem jej nastawienie się zmieniło.
Zrozumiała, że tam jest jej miejsce, że
musi wejść w atmosferę tej ziemi, że jako
nauczyciel ma obowiązek poznania, a potem
przekazania uczniom miłości do tych stron.
- A wszystko to dzięki Leokadii Ostrowskiej - dzisiejszej patronce szkoły, którą
wspominam jako wielką osobowość - opowiada. - I we mnie coś z tej osobowości zostało. Coś, dzięki czemu wiedziałam, jakim
powinnam być pedagogiem. Janina Sandomierz pochodzi z Dzierzgowa i często od-

Goście mogli zapoznać się z codziennym
życiem obecnej szkoły przedstawionym na
prezentacji multimedialnej przygotowanej
przez Iwonę Charążkę.
Po poczęstunku, przygotowanym przez
Radę Rodziców goście opuszczali szkołę
z bagażem pięknych wspomnień zabarwionych łowicką nutą. Otrzymali też materiały
o placówce przygotowane przez Annę Macioszek i Agnieszkę Bartczak. Wielu z nich
składało deklarację powrotu w mury szkoły na kolejne zjazdy absolwentów. - Już dziś
zapraszam wszystkich chętnych na rok następny - powiedziała dyrektor szkoły. - Dla
tych ludzi i dla takich chwil warto podejmować ten trud - zadeklarowała.
(wcz)

Spotkanie z przyrodą w miejskiej bibliotece
Dzieci i młodzież w bardzo różnym wieku, od cztero- i pięciolatków
po uczniów klas maturalnych, przybyli na ogłoszenie wyników konkursu
plastyczno-fotograficznego „Wakacyjne spotkania z przyrodą” w poniedziałek, 17 listopada w Miejskiej Bibliotece na Bratkowicach w Łowiczu.

K

onkurs ogłoszony przez miejską bibliotekę objął swoim zasięgiem dzieci w bardzo różnym wieku. Od tych
najmłodszych, wśród których znaleźli się
cztero- i pięciolatkowie, po tych najstarszych, m.in. uczniów klas maturalnych.
Prace przedstawiały piękno przyrody, wielobarwne kwiaty, zieleń drzew czy błękitne,
przejrzyste jeziora. Były jednak takie, które
przypominały o zagrożeniach: zanieczyszczeniu powietrza, kłębach dymów z fabryk
czy brudnej wodzie w stawach i rzekach.
- Ja na swoim obrazku namalowałam
moje najlepsze koleżanki: Natalię i Zuzię
jak sobie siedzimy na łące i robimy piknik mówiła nam 7,5 - letnia Weronika Ulasie-

wicz ze Szkoły Podstawowej w Popowie,
której praca została wywieszona w budynku miejskiej biblioteki.
- Mi malowanie kwiatów zajęło aż dwa
dni - mówiła z kolei ośmioletnia Ola Gładka,
również uczennica popowskiej podstawówki. Oprócz prac plastycznych, nadesłano

również wiele fotografii, głównie w najstarszej grupie wiekowej, na których młodzież
starała się m.in. uchwycić w obiektywie tak
małe żyjątka, jak ślimak czy ważka.
Przypomnijmy, że o zwycięzcach i wyróżnionych pisaliśmy już w poprzednim
numerze NŁ.
(jr)
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40 pań ćwiczy aerobik
Dużym powodzeniem
cieszą się zajęcia
aerobiku, które
w listopadzie rozpoczęły
się w Kocierzewie
Południowym.

Z

głosiło się na nie około 40 pań z różnych miejscowości i w różnym wieku.
Są młode dziewczyny i osoby nieco starsze,
niektóre z nich są już babciami.
Hanna Samek, dyrektor biblioteki, która
jest organizatorem zajęć, przyznaje, że nie
spodziewała się tak dużego zainteresowania
aerobikiem, ale to bardzo miłe zaskoczenie.
Warto dodać, że aerobik - czyli gimnastyka
przy muzyce - organizowane jest w gminie
po raz pierwszy.
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Kocierzewie. Rozpoczynają się o godz.

19.30 i trwają godzinę. Za każdą godzinę
zajęć panie płacą 5 zł, co pokrywa koszt
wynagrodzenia dla instruktorki, bo gmina
salę udostępnia nieodpłatnie. Uczestniczki zajęć to nie tylko mieszkanki Kocierzewa, ale także Wejsc, Wicia czy też bardziej
odległych miejscowości, takich jak Gągolin i Sromów.
Instruktorką aerobiku jest Marta Stańczyk, absolwentka AWF, nauczycielka
wychowania fizycznego w gminie Rybno,
prowadząca w tamtejszej gminie podobne
zajęcia. - Wszystkie panie ćwiczą wytrwale,
nie ma żadnego „omydlania” - mówi pani
Marta, gdy pytamy ją o dyscyplinę w grupie. Zajęcia organizuje tak, że pierwsze 35
minut to klasyczny aerobik, czyli ćwiczenia
ruchowo-taneczne przy muzyce. Potem jest
krótka, 5-minutowa przerwa, na której jest
czas na ugaszenie pragnienia, następnie jest
ćwiczenie układów oraz ćwiczenia różnych
partii ciała. Na danych zajęciach mogą to
być ramiona, brzuch, etc.

- Fajnie jest spędzić wolny czas poza domem, spotkać znajomych, trochę poćwiczyć
- mówi Karolina Piech, młoda uczestniczka
zajęć. Jest studentką łowickiej filii SGGW,
a ponieważ są to studia zaoczne, wychowania fizycznego na nich nie ma. - Wcześniej
na zajęcia tego typu nie chodziłam i raczej
poza Kocierzewem bym nie szukała, ale skoro nadarzyła się okazja zapisania się na nie
tutaj, chętnie skorzystałam.
Marta Strońska, studentka pedagogiki
w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach dodaje: - Fajne zajęcia. Trochę się człowiek zmęczy, ale
dzięki temu jest się bardziej rześkim i ma się
lepszy humor. Jak do udziału w nich zachęciłaby swoje znajome? - Nie ma takiej potrzeby. Większość moich znajomych zapisało się - odpowiada.
Nieco większe problemy z przyjściem
na aerobik miały starsze uczestniczki zajęć.
Zdarzało się, że przyszły na zajęcia, nie mówiąc o tym najbliższym, a w zasadzie, obawiając się o ich reakcję. - Mieszkamy na wsi,
ale jesteśmy po prostu współczesne i normalne. Chcemy też czasem zadbać o siebie i wyjść z domu. Niestety nasi mężowie
Godzina intensywnych ćwiczeń przy muzyce to niemało. Ale uczestniczki za- nie zawsze to rozumieją - powiedziała nam
jęć mówią, że warto ćwiczyć aerobik.
jedna z ćwiczących kobiet.
(mwk)

Bohaterowie Walk nad Bzurą 1939 Boiska w Niedźwiadzie i Placencji SP Sanniki
Jak uczyć się efektywnie
patronem szkół w Kocierzewie
P
Szkoła Podstawowa w Sannikach tyna, która ma certyfikat Ministerstwa EduRada Gminy Kocierzew Południowy jednogłośnie podjęła wczoraj,
tj. 19 listopada, uchwałę o nadaniu
imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Kocierzewie. Szkoła będzie
nosiła imię Bohaterów Walk nad
Bzurą 1939 roku.

P

odczas sesji dyrektor placówki Krystyna Pastwa przeczytała wniosek
w sprawie nadania imienia, złożony we wrześniu do Rady Gminy. Podkreślono w nim, że
społeczeństwo obu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) wybrało na patrona bohaterów sobie bliskich, którzy walczyli na tej
ziemi i w jej obronie wielu z nich zginęło.
Niedawno pisaliśmy, że od prawie 10 lat
uczniowie dbają o kwatery żołnierzy września 1939 roku, znajdujące się na miejscowym cmentarzu. Odwiedzają je nie tylko
we wrześniu czy przed 1 listopada, ale co
miesiąc. 14 września, w rocznicę walk w
okolicach Kocierzewa, odbywa się też uroczystość religijno-patriotyczna z udziałem
uczniów. W przyszłym roku, w 90. rocznicę tych wydarzeń, planowana jest uro-

ierwsze mecze na odnowionych
boiskach w Niedźwiadzie
i Placencji będą mogły być
rozgrywane już od późnej wiosny,
a na pewno od lata przyszłego roku.
Do tej pory powstanie dwóch boisk
kosztowało gminę 75 tys. zł każde.
Jesienią wyrównano teren, na którym
mieściły się dotychczasowe boiska
w Placencji i w Niedźwiadzie. Do
następnych działań trzeba poczekać
jednak do wiosny, gdy zostanie
zasiana trawa. Każde boisko ma pow.
6.000 mkw. - Musieliśmy dużo ziemi
przeznaczyć na te boiska, bo chodziło
tu nie tylko o wyrównanie, ale także
o utwardzenie gruntu - mówi sekretarz
gminy Łowicz Beata Orzeł. Również
Krystyna Pastwa czyta uzasadnienie wiosną na każdym boisku zostaną
zbudowane tzw. kontenery socjalne,
wniosku o nadanie imienia szkole.
czyli szatnia dla zawodników oraz
czystość nadania szkole imienia i wręcze- miejsca dla sędziów. W Niedźwiadzie
i Placencji zostanie również
nia sztandaru.
zamontowanych po sto fotelików dla
W ramach przygotowań do tego wyda- kibiców. Na boiskach zostanie założona
rzenia malarz amator, nauczyciel tej szko- także siatka ochronna od strony drogi,
ły, Wojciech Kutkowski ma do końca roku żeby piłki nie wpadały na jezdnię.
wykonać projekt obrazu przedstawiający Piłkarze ze Stowarzyszenia Kultury
walczących żołnierzy. Projekt będzie pod- Fizycznej „LKS Olimpia Niedźwiada”
dany konsultacji, aby mógł być wykorzysta- oraz z „LKS Dar Placencja” już
w przyszłym roku będą mieli boiska
ny zarówno na sztandarze, jak i na obrazie, z prawdziwego zdarzenia i to oni będą
który zostanie umieszczony w reprezenta- musieli o nie dbać.
cyjnym miejscu szkoły.
(mwk) (jr)

otrzymała 35.000 zł unijnej dotacji na kacji. Kurs ma trwać w sumie 58 godzin,
rozszerzenia oferty spędzania wol- rozpoczął się w październiku i trwać będzie
przez 5 miesięcy. Dyrektor szkoły Jerzy Janego czasu dla dzieci i młodzieży.
błoński mówi, że uczestnicy kursu to wszyieniądze pochodzą z Poakcesyjnego scy chętni uczniowie z klas VI.
Pozostałe 11.000 zł wykorzystane będą
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, który wspiera wyrównywanie szans w tym roku. Program przewiduje: dofinansowanie harcerskich rajdów, wsparcie
edukacyjnych.
Dotacja będzie wykorzystana na cztery nowej sekcji piłki nożnej, działającej w radziałania, przy czym najwięcej, bo 24.000 mach Uczniowskiego Klubu Sportowego
zł, szkoła przeznaczy na kurs technik efek- Sanniki oraz wsparcie działającej już dłużtywnego uczenia się. Zajęcia odbywają się szy czas sekcji tenisa stołowego.
(mwk)
w dwóch grupach, prowadzi je firma z Olsz-

P

W hali OSiR o bezpieczeństwie
Około 900 uczniów klas 0-III ze
szkół podstawowych z Łowicza weźmie jutro udział w spotkaniu, które
odbędzie się w hali OSiR, dotyczącym bezpieczeństwa na drodze.

I

mprezę organizuje ratusz, na miejscu
będą obaj burmistrzowie, którzy będą
rozdawać dzieciom opaski odblaskowe,
przekonując je o konieczności ich nosze-

nia, gdy wędrują do szkoły lub do domu,
zwłaszcza poboczem ulic. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego łowickiej policji
Leszek Okoń będzie opowiadał o zasadach
bezpieczeństwa w poruszaniu się po ulicach.
Spotkanie, choć skierowane do dzieci szkolnych, jest otwarte, mogą na nie przyjść rodzice z młodszymi pociechami. Tym bardziej, że będą konkursy, gry i zabawy.
(tb)

Gmina Chąśno

Z myślą o KGW
i gminnym festynie

G

mina Chąśno otrzymała informację
o tym, że złożone przez nią dwa wnioski do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o fundusze
z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeszły
wstępną ocenę poprawności. Wnioski będą
jednak jeszcze analizowane pod względem
merytorycznym. Urząd ma czas na odpowiedź
w tym względzie do połowy grudnia. Wnioski
opiewają na identyczne kwoty, czyli 50 tys. zł,
jest to dotacja, którą otrzymuje się bez wkładu
własnego. Pierwszy z wniosków został złożony
z myślą o działających na terenie gminy Kołach
Gospodyń Wiejskich. Pieniądze te mają być
wykorzystane na uczestnictwo pań w różnych
imprezach, na zakup produktów żywnościowych
do przygotowania potraw, które na nich serwują,
na przejazdy i inne wydatki.
Drugi wniosek przewiduje pozyskanie
pieniędzy na sfinansowanie festynu gminnego,
odbywającego się w sierpniu. Gmina chce dzięki
temu zastrzykowi pieniędzy zapewnić na nim
dodatkowe atrakcje w programie, jak np. występ
gwiazdy, większą ilość rozrywek na scenie, jak
i wokół niej np. wesołe miasteczko.
Oba wnioski przewidują możliwość wydania 15%
na zakup materiałów trwałych. Gmina chce za te
pieniądze w obu wnioskach zakupić namiot wraz
z wyposażeniem, umożliwiający rozstawianie na
imprezach.
(tb)
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Zabawa dla wszystkich dzieci
„Bal jesiennych liści” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające przy SP nr 4
w Łowiczu, odbył się w „Czwórce”
w czwartek 20 listopada.

rywalizacji brały udziały pięcioosobowe
grupy reprezentujące poszczególne klasy.
Najlepszymi okazali się: wśród pierwszaków - Ia, drugoklasistów - IIb, a IIIc wygrała z innymi trzecimi klasami.

T

ańce, konkursy i zawody sportowe
Zabawy również po południu
trwały przez cały dzień. Tego dnia baUczniowie klas IV - VI zaczęli zabawę
wili się nie tylko uczniowie z SP 4, ale
także wychowankowie Specjalnego Ośrod- od południa. Najpierw został rozstrzygnięka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu ty konkurs poetycki. Jego zwycięzcą okaoraz zaprzyjaźnieni z „Czwórką” ucznio- zała się Weronika Wojcieszek. Natomiast
wie Szkoły Podstawowej nr 2. W przygotowanie zabawy organizowali się głównie
członkowie TPD, natomiast w przygotowanie jesiennej dekoracji w sali gimnastycznej
wszyscy nauczyciele SP 4.

Balowy ranek

Podczas warsztatów w katedrze uwagę zwracały parafianki z Dzierzbic pod Krośniewicami, ubrane w stroje ludowe.

Grajcie Panu - a nie milczcie
22 listopada, w dniu
św. Cecylii, patronki
muzyki kościelnej,
w łowickiej katedrze
odbyło się spotkanie
organistów, chórów
i orkiestr z diecezji
łowickiej.

Z

aczęło się warsztatami i wykładem ks.
prałata Wiesława Kądzieli, wykładowcy muzyki w Seminarium Archidiecezjalnym w Warszawie, który z bp. Zawitkowskim tworzy religijne pieśni. Ks. Kądziela
mówił o znaczeniu muzyki w Kościele,
zwracając uwagę na to, aby właściwie dobierać pieśni śpiewane podczas Liturgii, aby
nie kończyć śpiewu na jednej zwrotce, bo
często w dalszych jest właściwy sens pie-

śni, aby chór i organista zachęcali wiernych
do śpiewu.
Kościelna muzyka jest tak stara jak Biblia, a jej obecność jest tak mocno zakorzeniona w tradycji, że nawet osoby nie
sięgające do Pisma Świętego znają takie
określenia jak np. śpiewajmy Panu, grajmy Panu na cytrze. Do tego dochodzi
przekonanie, że „kto śpiewa - podwójnie
się modli”.
Pierwszą osobą, która usystematyzowała
śpiew religijny była papież Grzegorz Wielki, który opracował chorał gregoriański.
Gdy jednak liturgia i śpiewy były po łacinie, ich treści były mało dostępne dla wielu wiernych. Dziś nie ma takiego problemu
i jest bardzo dużo utworów, które można
wykonywać w kościele. Wiele z nich nawiązuje do tradycji chorału, ale współczesne pieśni religijne są z reguły dość krótkie
i łatwe. Nie oznacza to, że wszyscy wierni śpiewają.

- Są osoby, które mają szczelnie zamknięte usta na wszystkie kościelne śpiewy, nie
otwierają ich nawet podczas Modlitwy Pańskiej - mówił prelegent, dodając, jak ważne jest, aby świadomie i pobożnie uczestniczyć w Liturgii.
Pracowicie rozpoczęte spotkanie organistów i chórów miało też charakter religijny. Był czas na spowiedź, skupienie i
modlitwę oraz wspólny udział we mszy
św., która była jednocześnie poświęcona
70. urodzinom bp. Józefa Zawitkowskiego,
które wypadały w niedzielę 23 listopada.
Podczas nabożeństwa i po jego zakończeniu nie zabrakło muzyki. W katedrze gościły orkiestry ze Skierniewic i Sochaczewa
oraz kilka chórów - katedralny, z łowickich
parafii św. Ducha i Chrystusa Dobrego Pasterza oraz z kościoła Najświętszego Serca
Pana Jezusa ze Skierniewic i nauczycielski
z Sochaczewa.
(mwk)

Kiernozia

Spotkanie z Zuzanną Sieczkowską

W

iersze lokalnej poetki, Zuzanny
Sieczkowskiej, będzie można
usłyszeć już dziś, 27 listopada
o godz. 11.00 w bibliotece w Kiernozi.
- Gościliśmy ją u nas już kilkakrotnie,
więc jest to postać znana kiernozianom
- mówi kierownik biblioteki Zofia
Serwach. - Dlatego mam nadzieję,
że również tym razem przyjdzie do
biblioteki kilkunastu miłośników poezji.
Serwach dodaje, że biblioteka
działa już w odnowionym budynku
od miesiąca. - Z pięknego dachu
i ocieplenia, nie tylko ja jestem
zadowolona, ale także czytelnicy śmieje się bibliotekarka.
(jr)

Kiernozia
Młodzież z KSM w procesji z darami, podczas uroczystej mszy św. w kościele
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu.

Nowi członkowie KSM
13 osób złożyło przyrzeczenie
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podczas mszy św. 23 listopada w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Brzozowej
w Łowiczu.

P

rzyrzeczenie składała młodzież właśnie z łowickiej Korabki, a także z Białej Rawskiej i Wiskitek. To dokładnie tyle
samo osób, co przed rokiem, choć opiekun

KSM w diecezji łowickiej ks. Wiesław
Frelek spodziewał się, że będzie ich więcej. Na terenie diecezji łowickiej aktywnie
działa 6 oddziałów, w których jest około
100 osób w wieku 16-30 lat. W Łowiczu istnieje jeden oddział, w kościele na Korabce,
a działa w nim 20 osób. Widoczną stroną
jego działalności jest prowadzenie świetlicy środowiskowej, choć członkowie KSM
angażują także w inne wydarzenia mające
miejsce w parafii.
(mwk)

Dużo chętnych na zajęcia GOK

N

a tańce organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Kiernozi przyszło na zapisy
50 osób, na zajęcia teatralne 22, a na
lekcje języka angielskiego 20. - Bardzo
się cieszę, że tegoroczne zajęcia
cieszą się tak dużym powodzeniem mówi dyrektor GOK Bożena Olczak.
- Mam nadzieję, że jeszcze kilku
kiernozian zapisze się chociażby na
taniec, bo ciągle są miejsca. Zajęcia
taneczne odbywają się w czwartki o
godz. 16 -19, zajęcia teatralne
w poniedziałki o godz.15.00, a angielski
w sobotę od godz. 9.00 - 17.30.
(jr)

Najpierw odbyło się przedstawienie „Na
jagody” przygotowane przez uczniów IIa
pod opieką Anny Pietrych. Później rozstrzygnięto konkursy: plastyczny i poetycki, nawiązujące tematyką do twórczości szkolnej
patronki - Marii Konopnickiej, dla najmłodszych uczniów klas I - III. Plastyczny konkurs wygrały ex aequo Julia Więcek z Ia
i Ewelina Brzozowska z IIIb. Z kolei najlepszy wierszyk napisał uczeń IIIa Konrad
Mika. Po ogłoszeniu wyników, wybrano
króla i królową balu. Zostali nimi Adam
Dąbrowski z IIb oraz Kornelia Kosatka ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego.
Dzieci, razem z królem i królową, ruszyły do wspólnych tańców, w wyniku których
powstawały różnego rodzaju koła i kółeczka, „węże” i „pociągi”. Później odbyły się
zawody sportowe: rzut piłką lekarską, odbicia rakietką piłeczki do tenisa stołowego
oraz wyścigi z woreczkiem na głowie. W

Klaudia Łyn i Michasia Kozłowska z IIb
czuły się bardzo dobrze w swoich kolorowych, zwiewnych przebraniach.
ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zostało przesunięte o kilka tygodni, ponieważ wpłynęło za mało prac. Tak jak w
przypadku klas I - III, rozegrano zawody
sportowe. W swoich kategoriach wiekowych zwycięzcami zostały klasy: IVb, Vb
oraz VIa. Spośród czwarto-, piąto- i szóstoklasistów został wybrany król i królowa
balu, Michał Stolarczyk z VIc oraz Malwina Bąbrych w IVb. Wspólne tańce trwały
do godziny 15. Wszyscy uczniowie tego
dnia mogli w przerwach w zabawie posilić się drobnymi poczęstunkami, przygotowanymi przez TPD.
(jr)
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Gimnazjum nr 2

Inaczej o alkoholizmie
Ponad 100 uczniów czterech klas
pierwszych Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, 17 i 18 listopada wzięło udział
w programie profilaktycznym „Tak,
czy nie”, prowadzonym przez specjalistów z Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Progres z Koluszek.

M

łodzież była zachwycona przekazem
- mówiła po zakończeniu sześciogodzinnych wykładów połączonych z warsztatami, pedagog w Gimnazjum nr 2 Renata Hymka. Każdego dnia uczniowie mieli

3 godziny zajęć z profilaktyki uzależnień
oraz nauki asertywności. W trakcie zajęć
psycholodzy i psychoterapeuci starali się
obalić stereotypy dotyczące problemu alkoholowego, np. że alkoholik to tylko menel
spod budki z piwem. Gimnazjaliści odegrali ponadto scenki rodzajowe według własnego pomysłu prezentujące zachowania
członków rodziny, w której rodzic jest uzależniony, a pozostali jej członkowie to osoby współuzależnione, czyli również wymagające terapii. Młodzież aktywnie włączała
się w dyskusję na temat uzależnienia od alkoholu i zadawała pytania.
(eb)

Lupi przestrzegał przed dopalaczami

B

roń się, nie trać wiary - pod takim hasłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu 18 listopada
przeprowadzony program profilaktyczny,
którego głównym elementem był koncert
Piotra „Lupi” Lubertowicza, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, od 1988 roku związanego z polską sceną bluesowo-rockową.

Muzyk przeszedł bardzo wiele w swoim
życiu i potrafi w doskonały sposób przekazać
swoje doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież przekonywał, że w życiu warto wybierać trzeźwą i świadomą drogę, że niezależnie
od swoich przekonań można się realizować
bez dodatkowych „dopalaczy”.
(eb)
Bełchowskie badania cieszyły się dużym powodzeniem uczestników imprezy.

Plusy za czytanie
Dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łowiczu będą dostawać plusy za wypożyczanie i czytanie książek ze szkolnej biblioteki. Te z kolei
na koniec semestru zostaną zsumowane.

U

czniowie, którzy zdobędą najwięcej
plusów, otrzymają w nagrodę piątki.
Z taką propozycją wyszła bibliotekarka z „Czwórki” Agnieszka Znyk na Radzie
Pedagogicznej, która odbyła się pod koniec
października.
- Wszyscy nauczyciele przychylili się do
mojego pomysłu - mówi Znyk. - Cieszę się,
bo według mnie takie plusy zamieniające się
w oceny, będą dużą motywacją dla uczniów
zarówno dla tych ze starszych klas, jak

i dla pierwszoklasistów. To nie jedyna zachęta do czytania. - Stworzyłam specjalną
ankietę z pytaniami dla uczniów „Czwórki”, by lepiej poznać ich potrzeby i wymagania czytelnicze - mówi bibliotekarka.
W ankiecie można znaleźć m.in. następujące pytania: jaka książka poruszyła cię najbardziej, jakie czasopisma cię interesują,
jakie książki powinny znaleźć się w szkolnej bibliotece?
Dzieci nie muszą odpowiadać na wszystkie pytania, wystarczy, że odpowiedzą chociaż na jedno. Ankietę będzie można wypełnić na miejscu. - Wymyśliłam ją, żeby łatwiej
sprostać wymaganiom młodych czytelników
i stworzyć, przynajmniej w jakiejś części, bibliotekę ich marzeń - dodaje Znyk.
(jr)

Dużo o zdrowiu w Bełchowie

Na zewnątrz, w mammobusie skorzystać można było z bezpłatnych
badań mammograficznych, w środku natomiast, w budynku filii GOK
Bełchów zbadać można było poziom
cukru i cholesterolu oraz ciśnienie
krwi. Na dużej sali chętni obejrzeli
pokaz udzielania pierwszej pomocy, szkolenie z samobadania piersi,
oraz wysłuchali wykładu lekarza onkologa. A to nie wszystko.

B

yły też występy sceniczne, prezentacja
dziecięcego spojrzenia na rodzicielskie
zdrowie i degustacja zdrowej żywności.
Wszystko to w miniony piątek 21 listopada
podczas imprezy „Grunt to zdrowie” organizowanej w bełchowskiej filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieborowie.
W trakcie imprezy rozstrzygnięte zostały trzy gminne konkursy. W festiwalu
piosenki o zdrowiu jedyne wyróżnienie
przyznano dzieciom z SP z Mysłakowa.
W konkursie plastycznym „Moja rodzina dba o zdrowie”, pierwsze miejsce zdobyła Kinga Wiązkowska, a drugie Katarzyna Pacler z SP w Nieborowie. Trzecie
miejsce przyznano Marcie Sitkiewicz z SP
w Bobrownikach.
W konkursie dla gimnazjalistów, w którym uczniowie pisali listy do rodziców, zachęcające do dbania o zdrowie, pierwsze

miejsce zajął Adam Klemba z Gimnazjum
w Dzierzgówku, drugie Ilona Domińczak
z Gimnazjum w Kompinie, trzecie Paulina
Podwójci z Gimnazjum w Dzierzgówku.
Dużo osób zdecydowało się w piątek
skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych, czyli badania piersi oraz z badania poziomu cukru i cholesterolu we krwi
oraz ciśnienia krwi. Dla osób, z którymi rozmawialiśmy, badania takie są świetnym pomysłem. Oszczędzają czas i wysiłek. - Jestem już po trzech operacjach i bardzo się
cieszę z możliwości przebadania właśnie tutaj, w Bełchowie, bez konieczności wyjazdu
gdzieś dalej - powiedziała nam Mirosława
Laska z Polesia.
Ciekawie prezentowały się zdrowe potrawy przygotowane przez Izabelę Gorącą
z łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nieborów. Na stołach znalazło się kilkadziesiąt wymyślnych i zaskakujących nieraz
potraw, które gospodynie przygotowywały
przez trzy dni. Do ciekawostek należały jarskie flaczki z naleśnikowego ciasta z razowej mąki, nielubiany przez większość osób
szpinak, podany jednak w pysznej formie
roladek z białym serem i łososiem. Były też
kotlety z pieczarek i płatków jęczmiennych,
ryba a’la Strogonow, ciasto marchwiowe,
ciasto z jabłkami i maślanką, napój z mięty
i soku grejpfrutowego.

Wiele osób wysłuchało wykładu chirurga onkologa z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi Łukasza Rajcherta. Mówił o tym, iż pacjenci
sami zmniejszają swoje szanse na wyleczenie, zgłaszając się do lekarza zbyt
późno. Tymczasem wczesne wykrycie
nowotworu gwarantuje często stuprocentowe wyleczenie. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, jak choćby
organizowana z Bełchowie mammografia. Mówił też o postawie pacjentów, którzy często mówią: może tego nie ruszać,
z obawy, że jeśli się guza nie podrażni badaniami, to nic się nie stanie. Jest to myślenie błędne. - Nie można też marnować okazji takich badań, jak właśnie odbywane.
Kiedy nie musimy wyjeżdżać do Łowicza
czy jeszcze dalej. Kiedy ktoś podaje nam
taką możliwość na talerzu - apelował.
Po wykładzie publiczność obejrzała instruktaż samobadania piersi, który na specjalnym fantomie zaprezentowały pielęgniarki ze szpitala w Rawie Mazowickiej.
Następnie druhowie z OSP ze Zdun i Bąkowa Górnego przedstawili pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Bełchowska impreza była pierwszą
z cyklu. W przyszłym roku podobne akcje
zorganizowane zostaną w innych gminach
naszego powiatu.
(wcz)

21

27.11.2008 r.

Pius XII
nie był nam
nieżyczliwy
Wspomnienie (zamieszczone
w NŁ - przyp. red.) o moim spotkaniu w dniu 23 października
z ŁKK i miejskim Caritas Christiana, przypomniało mi niezwykle miłe wrażenia. Muszę jednak
koniecznie sprostować fragment
tej relacji o staraniach ojca
o wizy do Anglii dla żony i dzieci. Starania przeciągały się i wtedy zwrócił się on o interwencję do
najwyższych autorytetów dla Polaków poza granicami kraju, do
generała Eisenhowera, dowódcy
alianckich sił zbrojnych w drugiej
wojnie światowej i papieża Piusa
XII. Otóż zdziwiły mnie słowa:
„pomimo, że nie był on życzliwy Polakom”, gdyż Pius XII, tak
w czasie wojny, jak po wojnie,
wobec pozbawionych Ojczyzny
żołnierzy generała Andersa, jak
innych tak zwanych „uchodźców”, okazywał wsparcie i wiele
serca. Mimo cofnięcia uznania dla
Rządu RP na Uchodźstwie przez
prawie wszystkie państwa w roku
1945, Watykan jeszcze przez wie-

le lat uznawał ambasadora RP Kazimierza Papée (z siedzibą w Rzymie) przy Stolicy Apostolskiej.
Biskup Józef Gawlina, naczelny
kapelan Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie miał po wojnie siedzibę w Rzymie, skąd pełnił funkcję
duszpasterza wychodźstwa polskiego za granicą i zastępcy protektora emigracji polskiej kardynała R. Hlonda.
Pozdrawiam piękny Łowicz,
Hanna Grabińska
Warszawa

Rodem z głębokiego
PRL-u
Mamy w Łowiczu jeszcze jeden
prawdziwy rarytas rodem z głębokiego PRL-u. Oto na zabytkowym
gmachu klasztoru oo. bernardynów, a obecnie siedzibie Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu widnieje do dzisiejszego dnia
memorialna tablica ku czci towarzyszki Hanki Sawickiej (z domu:
Szapiro) - przewodniczącej założonego w 1943 r. Związku Walki
Młodych (ZWM) jako przybudówki komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Czym były
owe „partie” dla Polskiego Państwa Podziemnego - dziś już wiemy. Jako ekspozytura sowieckiego
Kominternu były one śmiertelnym
zagrożeniem dla suwerennej Rzeczypospolitej.
Już sam fakt zachowania
do dzisiejszego dnia tablicy poświęconej komunistycznej działaczce jest zdumiewający. Jednakże na skandal zakrawa fakt, że w
bezpośrednim sąsiedztwie owego

reliktu PRL-u wmurowana jest druga memorialna tablica, poświęcona
nauczycielom i uczniom poległym
w 1939 r. w walkach z hitlerowskim najeźdźcą. W walkach o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą!
Wniosek z tej skandalicznej sytuacji może być jeden: należy tablicę upamiętniającą komunistyczną działaczkę (notabene nigdy nie
związaną z Łowiczem!) wykuć
ze ściany b. klasztoru i przekazać
do łowickiego muzeum! Bo z jednej strony - nie należy niszczyć
śladów historii, zaś z drugiej strony - należy przekazać do łowickiego muzeum (a nie do żadnego
innego muzeum!) tę tablicę jako
signum temporis - by przyszłe pokolenia Łowiczan wiedziały, że
i w Łowiczu byli „czciciele czerwonej zarazy”.
Mimo protestu, złożonego przed
kilkoma latami przez prof. Dobiesława Jędrzejczyka na ręce dyrektora Kolegium Nauczycielskiego dra Bogdana Talarowskiego*)
- ów autentyczny relikt z czasów PRL nadal wisi na ścianie
byłego klasztoru Bernardynów!
Pytanie: kiedy Pan Dyrektor kolegium (wszak nauczycielskiego!!!)
zlikwiduje ten autentyczny relikt
PRL-u? - nie jest bynajmniej pytaniem retorycznym.
Czyżby łowickie Kolegium
Nauczycielskie nadal uznawało Towarzyszkę Sawicką za swoją patronkę? Pogratulować Panu
Dyrektorowi Bogdanowi Talarowskiemu kultywowania takiej
tradycji ...
Krzysztof J. Guzek
*) pisał o tym swojego czasu
„Nowy Łowiczanin”.

“

Kangur” ma nowy dom

- Kangur już nie
jest w schronisku,
ktoś go przygarnął
- powiedziała
nam w ubiegłym
tygodniu Marianna
Jasińska, skarbnik
gminy Kocierzew
Południowy.

C

hodzi o bezpańskiego psa, który znaleziony został w wakacje
w Gągolinie Południowym. O jego
losie pisaliśmy na naszych łamach.
Pies był ranny i trafił najpierw do
lecznicy weterynaryjnej przy ul.
Starościńskiej w Łowiczu, potem
do schroniska dla zwierząt. Z powodu urazu przednich kończyn
bardzo sprawnie nauczył się zrazu poruszać na tylnych, stąd po-

Tak wyglądał Kangur jeszcze
podczas leczenia.
mysł opiekunów, aby nadać mu
takie imię. Teraz już radzi sobie
normalnie.
Marianna Jasińska pojechała
17 listopada do schroniska na Katarzynowie prywatnie, z zamiarem zabrania stamtąd psa i zawiezienia go do swoich rodziców na
wieś, gdzie miałby dobre warunki.
Okazało się, że tydzień wcześniej
ktoś go już przygarnął i zabrał do
Klewkowa.

O „Kangurze” dowiedzieliśmy
się od Grażyny Wołynik, prezes
Łowickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Miała ona obawy,
że nad zwierzęciem ktoś się celowo znęcał. Potem błąkał się w okolicach Gągolina, aż zainteresował
się nim 10-latek przebywający na
wakacjach u babci.
Za leczenie psa Urząd Gminy
w Kocierzewie zapłacił 900 zł.
Po leczeniu trafił do schroniska
w Łowiczu, ponieważ gmina Kocierzew ma umowę, która to umożliwia. Każdy dzień pobytu psa
w schronisku kosztował 8,60 zł.
Nie wszystko jednak przelicza się
na pieniądze. Marianna Jasińska
cieszy się, że ktoś się Kangurem zaopiekował, a dla swoich rodziców
weźmie innego pieska, prawdopodobnie także ze schroniska.
(mwk)

Repatrianci z Kazachstanu niedługo w Łowiczu
Remont mieszkania komunalnego przy ulicy Armii Krajowej dla repatriantów z Kazachstanu już się zakończył.
Teraz jest ono wyposażane
w niezbędne meble i sprzęty AGD.

P

rawdopodobnie pani Olesia
Skibina wraz z mężem i dzieckiem przyjadą do nas pod
koniec grudnia - mówi sekretarz
Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Maria Więckowska.

Przypomnijmy, że decyzję
o przeniesieniu rodziny z Kazachstanu podjęli w lipcu miejscy radni. Dwudziestotrzyletnia Polka Olesia Skibina, która do nas przyjedzie,
ma wykształcenie średnie, a z zawodu jest technikiem dziewiarstwa.
Obecnie wychowuje trzyletnią córkę Sofiję i pomaga mężowi w prowadzeniu sklepu. Mężem Skibiny
jest jej rówieśnik Rosjanin Jewgienij Zajcew. Wspólnie prowadzą
sklep z artykułami przemysłowymi
w Kostanaj w Kazachstanie. Jako

mąż repatriantki Jewgienij będzie
mieszkał w Polsce na podstawie
zezwolenia na osiedlenie. Będzie to
kolejna rodzina repatriantów, osiedlona w Łowiczu. Zaproszenia dla
pierwszych Polaków z Kazachstanu władze miejskie wystosowały
w połowie lat 90.
Gmina Opoczno, leżąca również
w województwie łódzkim, sprowadziła do Polski już rodziców i siostrę pani Skibiny, która obecnie studiuje na uniwersytecie łódzkim.
(jr)
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Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Auta całe, powypadkowe, najlepsze
ceny! Gotówka od ręki!, tel. kom.
0607-161-984.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0721-569-555.
Auta całe i uszkodzone - kupię, tel. kom.
0608-845-436.
Corsa, 5-drzwiowa, tel. kom. 0501-203-950.
Kupię auta, tel. kom. 0513-019-003.
Kupię Fiat CC 900, tel. kom. 0507-510-556.
Kupię powypadkowe, uszkodzone
i całe, tel. kom. 0601-161-030.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
OPEL Astra I 1998 - 2001 rok, tel. kom.
0606-436-231.
SKODA Fabia, tel. kom. 0692-829-882.
VW Polo, 5-drzwiowy, tel. kom. 0790-250804.

ALFA ROMEO 145 1.4 16V 2000 rok, 2000 zł,
uszkodzony, tel. kom. 0513-019-004.
Astra I 1.4 gaz XII 1999 rok, 10700 zł, serwisowana, sedan, I właściciel, wspomaganie, tel.
kom. 0798-510-737.
Astra II, 8000 zł, tel. kom. 0663-647-066.
AUDI 80 B4 1.9 TDI tel. (024) 362-73-50.
Audi 80 B4 Kombi 2.0 i 1994 rok, benzyna+gaz, automat, stan idealny, tel. kom.
0500-041-271.
AUDI 80 B4 1.9 TD 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0660-464-885.
AUDI 80B3 2 l 16V gaz 136 KM 1991 rok,
wersja sportowa, stan bdb, tel. kom. 0602383-118.
AUDI A4 1.6 1995 rok, granatowy metalic, tel.
kom. 0603-673-948.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom. 0604961-560.
AUDI A4 1.6 benzyna 1996 rok, tel. kom.
0888-300-550.
AUDI A4 kombi 1.9 TDI 2000 rok, 110KM,
tel. kom. 0602-513-558.
AUDI A4 TDI 1999 rok, sedan, full opcja, tel.
kom. 0668-445-178.
Audi A4 1,6 1995 rok, tanio, tel. kom. 0665543-628.
Audi A6 2,5 TDI 1995 rok, tel. kom. 0600879-563.
AUDI A6 1999 rok, zielony metalik, 18200 zł,
tel. kom. 0501-213-067.
Audi A6 2,6 V6 1994 rok, 11900zł, 240000km,
stan bdb, pełna opcja bez skóry, tel. (046) 83866-73.
BMW 318 i, 1992 rok, pełne wyposażenie,
sprowadzony, niebieski metalik, cena 6.500
zł, tel. kom. 0606-386-636.
BMW 318i 1,9 2001 rok, 94000 km
tel. (046) 837-20-38, tel. kom. 0608677-348.
BMW 320i 1995 rok, stan idealny, tel. kom.
0502-507-768.
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 520i 2.0 1989 rok, stan dobry, bez opłat,
tel. kom. 0510-981-273.
BMW 528 2000 rok, salon, tel. kom. 0500167-670.
BMW E36 1992 r. 1.6 zielony metalik, 5.900
zł, tel. kom. 0884-161-737.
BMW E36, 1992r., 1.6, salon Polska, 7200 zł,
tel. kom. 0606-403-569.
CC 700 gaz 1996 rok, tel. kom. 0600-394592.
CC 900 1996 rok, stan bdb, tel. kom. 0692489-339.
CC 700, na części, tel. kom. 0600-445-127.
CC 900 1996 rok tel. (046) 838-89-05, tel. kom.
0691-235-046.
Cinquecento700 1998 rok, tel. kom. 0885369-083.
Citroen AX 1.0 + LPG 1993r., 1200 zł, tel.
kom. 0504-054-907.

27.11.2008 r.

CITROEN Xantia 1.8i, 2900 zł, bordo metalik,
centralny zamek, alufelgi + komplet kół zimowych, tel. kom. 0697-546-957.
CITROEN ZX 1.4 1993 rok, benzyna + gaz,
tel. (46)861-125-38, tel. kom. 0515-711-220.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
Corsa C 1.0 2001 rok, 37000 km, 5-drzwiowy,
serwisowany, I właściciel, tel. kom. 0665977-562.
Corsa C 2003 rok, gaz, tel. kom. 0660-789719.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.
DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz XII.1999 rok,
sedan, wspomaganie, elektryka, tel. kom.
0604-391-711.
DAEWOO Lanos 1.5 16V 1999 rok, zielony
metalik, benzyna + gaz, sedan, wspomaganie,
stan bdb, tel. kom. 0692-639-555.
DAEWOO Lanos 1.5 benzyna+gaz, el. szyby,
centralny zamek, poduszka powietrzna, radio
cd, pierwszy właściciel, PILNIE, tel. kom.
0604-977-491.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz XII 2000 rok, sedan,
zadbany, tel. kom. 0504-221-035.
DAEWOO Matiz benzyna gaz 1999/2000 rok,
tel. kom. 0880-631-917.
DAEWOO Matiz gaz 1999/2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793-577-918.
DAEWOO Matiz, tel. kom. 0695-883-441.
DAEWOO Matiz life 1999 rok, zielony,
autoalarm, centralny zamek, tel. kom. 0609024-327.
DAEWOO Matiz XI.2001 rok, złoty metalik,
stan bdb, 6900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0509-443-110.
DAEWOO Matiz 1999 rok, niebieski, + gaz,
elektryczne szyby, wspomaganie, tel. (046) 86258-03, tel. kom. 0664-610-109.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 61000 km, czerwony, I właściciel, tel. kom. 0504-125-784.
DAEWOO Nexia 1,5 XII.1996 rok wspomaganie, 4 elektryczne szyby, niebieski metalik,
sedan, 1800 zł, tel. kom. 0668-265-680.
DAEWOO Nexia 1.5 GLE 1996 rok, gaz,
tanio, tel. kom. 0792-467-555.
DAEWOO Nubira 1,6 1997 rok, 6200 zł,
klimatyzacja, tel. kom. 0882-410-531.
DAEWOO Tico 1998 rok, 100000 km, stan
bdb., tel. kom. 0608-109-634.
Dla miłośników starych aut - Łada 2105, 1982
rok, I właściciel, książka i rachunek zakupu,
stan dobry, zarejestrowana, tel. (046) 837-7159 po 20.00-tej.
Escort combi 1.8 D 1996 rok, ABS, centralny
zamek, klimatyzacja, tel. (046) 837-08-42, tel.
kom. 0889-990-384.
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 p 1989r, tel. kom. 0661-385-130.
FIAT 126p 1998 rok tel. (046) 861-25-85.
FIAT 126p 1999 rok, 300 zł, w dobrym stanie
lub na części, tel. kom. 0604-103-873.
FIAT Brava 1.4 1996 rok, I właściciel, 100000
km, tel. kom. 0600-148-643.
FIAT Brava gaz 1998 rok, wiśniowy, 6400 zł,
tel. kom. 0501-213-067.
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 CC 700 1998 rok, srebrny metalik, stan
bdb, tel. kom. 0692-639-555.
FIAT Cinqeuento 700 1998 rok tel. (046) 83792-92.
FIAT Cinquecento 700 1997 rok, niebieski, tel.
kom. 0507-325-984.
FIAT Cinquecento 700 1994 rok, tel. kom.
0604-978-569.
Fiat Ducato, 1992 rok, bez prawa rejestracji,
2.000 zł, tel. kom. 0887-211-270.
FIAT Multipla 1.6 2000 rok, 15000 zł, benzyna+gaz fabryczny ziemny, po opłatach, tel.
kom. 0513-876-844.
FIAT Palio 2000 rok, tel. kom. 0662-173679.
FIAT Palio 1.2 gaz 1999/2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Palio Weekend 1998 rok, srebrny, stan
bdb, 5,900 zł, tel. kom. 0888-596-487.
FIAT Palio Weekend 1.2 benzyna, gaz 2000
rok, 7700 zł, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, poduszka, tel.
kom. 0693-036-518, 0661-675-470.

FIAT Palio 1.2 XII.1999 rok, 6600 zł, srebrny,
tel. kom. 0604-391-711.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, 5-drzwiowy, stan
dobry, tel. kom. 0660-693-596.
FIAT Punto 1.2 ELX gaz 1995 rok, 5-drzwiowy, el. szyby, centralny, alarm, tel. kom.
0605-535-396.
FIAT Punto II 1,2 gaz 2002rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0604-843-149, 0692-694-065.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, gaz,
czerwony, 7000 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0608-220-937.
Fiat Punto 2000 rok, stan dobry, tel. kom.
0603-880-812.
FIAT Scudo EL 1.9 D 1998 rok, 8500 zł, 3
miejsca, Uchań Górny 11, tel. kom. 0515193-040.
FIAT Scudo 1.9 d 1996 rok, dostawczy, stan
dobry, tel. kom. 0698-411-715.
FIAT Seicento 2000 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
FIAT Seicento 900 benzyna+LPG 1999 rok,
3000 zł, el. szyby, tel. kom. 0603-938-212.
FIAT Seicento 900 1999 rok, 5900 zł, niebieski,
stan dobry, tel. kom. 0608-409-744.
FIAT Seicento 900 1999 rok, 6500 zł, bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom. 0692-896-772.
FIAT Seicento 1998/1999 rok, benzyna, gaz,
tel. kom. 0600-188-768.
FIAT Seicento SX 900 1999 rok, bordo
metalik, centralny zamek, zadbany, tel. kom.
0697-730-294.
FIAT Seicento 1.1 MPI 2004 rok, 54000 km,
wiśniowy metalik, elektryczne szyby, wspomaganie, centralny zamek, alarm, radio, airbag, tel.
kom. 0505-109-255.
FIAT Seicento 1100 2002 rok, niebieski,
wspomaganie, elektryczne szyby, 2 poduszki,
centralny zamek, tel. kom. 0604-529-656.
FIAT Siena 1.6 gaz 1998 rok, centralny,
wspomaganie, el. szyby, stan bdb, tel. kom.
0793-390-074.
FIAT Siena 1,6 1997rok XL, wspomaganie,
el. szyby, niebieski matalik, 5900 zł, tel. kom.
0668-265-680.
FIAT Siena 1999 rok, zielony, gaz, idealny,
6200 zł, tel. kom. 0501-213-067.
Fiat Siena 1,4 1998 rok, gaz+benzyna, stan
dobry, tel. (046) 861-17-32.
FIAT Tempra 1.6 1995 rok, granatowy,
zadbany, bez śladów korozji, tel. kom. 0608409-744.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, 103000 km, tel.
kom. 0605-061-344.
FIAT Uno gaz 2000 rok, I właściciel, 5-drzwiowy, tel. kom. 0502-507-768.
FIAT Uno 1999 rok, 4700 instalacja gazowa,
czerwony, 5-drzwiowy, aktualne opłaty, tel.
kom. 0886-218-982.
FIAT Uno 1,4 1995 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0607-172-809.
FIAT Uno 900 2001 rok, gaz, stan bdb, I
właściciel, tel. kom. 0500-136-650.
FIAT Uno 1.4 1995 rok, w całości lub na części,
tel. kom. 0609-502-124.
FORD Escort 1.6 16V gaz 1994 rok, tel. kom.
0886-814-783.
FORD Escort 1.4 benzyna 1992 rok, tel. kom.
0886-814-783.
FORD Escort 1.6 16V gaz 1998 rok, tel. kom.
0788-901-797.
FORD Escort combi 1.6 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0504-275-057.
FORD Escort kombi 1.8 TDI 1995 rok,
2 poduszki, klima, elektryka, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, podgrzewana szyba, centralny zamek, alarm, 6000zł, tel. kom.
0793-028-901.
FORD Escort 1.3 1997 rok, I właściciel, tel.
kom. 0607-641-741.
FORD Fiesta 1.3 2003 rok, 5-drzwiowy,
srebrny metalik, wspomaganie, tel. kom.
0509-061-804.

FORD Fiesta 1.1, 1991 rok, tel. kom. 0604104-253.
FORD Fiesta 1.1 1995 rok, 2200 zł, do negocjacji, tel. kom. 0697-924-032.
FORD Fiesta 1.8 diesel 1994 rok, 2700zł, elektryczne szyby, dwie poduszki, sprzedam lub
zamienię na CC900, tel. kom. 0604-114-803.
FORD Fiesta 1.2 16V 1997/98 rok, 6500 zł,
czerwony, 5-drzwiowy, stan dobry, tel. kom.
0500-026-841.
FORD Focus 1.6 1999 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, granatowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0512-354-610.
FORD Focus 1.6 TDCI 2007 rok, 35300 zł, tel.
kom. 0604-905-486.
FORD Focus 1.6 benzyna 1999 rok, złoty
metalik, salon Polska, stan idealny, tel. kom.
0602-652-879.
FORD Ka 1997 rok, czerwony, stan bdb, cena
do uzgodnienia , tel. kom. 0509-443-110.
FORD Mondeo Combi 2.0 TDCI 2003/2004
rok, tel. kom. 0660-733-235.
FORD Mondeo combi 2.0 TDCI 2005 rok,
39000 zł, czarna perła, tel. kom. 0501-661904.
FORD Mondeo combi 1,8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik, tanio, tel. (046) 838-89-08,
tel. kom. 0692-298-575.
FORD Mondeo 1.8 TDI 1998 rok, stan bdb,
sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie, tel. kom. 0604-391-711.
FORD Transit 2.5 diesel 1994 rok, 9-osobowy,
tel. kom. 0602-669-554.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, krótki, niski,
przeszklony, tanio, tel. (046) 838-65-38.
FORD Transit 2,5d 1993 rok, raz podwyższany
i przedłużany, tel. kom. 0603-225-128.
FORD Transit 2.5 D 1995 rok, biały, Stan
dobry, F VAT, tel. kom. 0601-226-944.
Golf II 1.8 90 KM gaz 1991 rok, 3-drzwiowy,
czarny, tel. kom. 0600-364-906.
Golf II 1.3 1990 rok, 171000 km, stan dobry,
tel. kom. 0511-081-300.
Golf II 1.6 D 1991 rok, tel. kom. 0512-586517.
Golf II, benzyna + gaz, cena do uzgodnienia,
tel. (046) 831-60-77, tel. kom. 0667-566-060.
Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom. 0693-538189.
Golf III 1.6 gaz, tel. kom. 0888-600-539.
Golf IV 1.4 16V 1998 rok, tel. kom.
0501-428-565.
Golf IV 1.9 TDI 200 rok, kombi, tel. kom.
0504-918-929.
Golf 2.0 GTI b+g 1994 rok, 2x airbag, ABS,
klima, el. lusterka, 4x el. szyby, przegląd,
OC opłacone, zrobiony rozrząd, tel. kom.
0605-092-938.
HONDA Accord 1994 rok, zakupiony w
Polsce, Fva, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-398-786.
HONDA Civic 1997 rok, stan bdb, bordo
metalik, tel. kom. 0692-489-339.
HONDA Civic 1,4 1997 rok, niebieski metalik,
112000 km, stan bdb, 10,500 zł, tel. kom.
0694-036-487.
HONDA Civic 1999 rok, 13500 zł, 3-drzwi,
tel. kom. 0500-085-903.
HONDA Civic 1.4 1997 rok, 5-drzwiowa,
srebrny metalik, elektryczne szyby, salon, tel.
kom. 0600-956-147.
HONDA Civic 1999 rok, 5-drzwiowy, salon,
I-y właściciel, grafitowy, 12900 zł, tel. kom.
0694-547-204.
Honda Civic 1994 rok, wspomaganie, alufelgi,
sprowadzony, przygotowany do rejestracji, tel.
kom. 0787-500-189.
HYUNDAI H100 2.5 D 1995 rok, 49000zł,
blaszak, tel. kom. 0882-410-531.
IVECO Eurocargo 75E14 1994 rok, kontener
15 palet, winda, DMC 7,5 t, tel. kom. 0609135-502.
KIA Carens 1.6 2005/2006 rok, gwarancja do II 2009, pilnie, tel. kom.
0608-421-005.

KIA Carnivale II 2.9 CRDI 2002 r. granat metalik, 25.900 zł, tel. kom. 0602-826-540.
Komplet używanych opon do MTZ, tel. kom.
0609-310-713.
Lublin 1998 rok, tel. kom. 0501-508-747.
LUBLIN 3 2.9 T 1999 rok, 68.000 km, 9-osobowy, stan bdb, tel. kom. 0509-194-926.
LUBLIN I 1996 rok, skrzyniowy, stan techniczny dobry, tel. kom. 0697-635-454.
ŁADA Samara 1300 1988/1991, benzyna +
gaz, tel. kom. 0696-156-876.
ŁADA Samara, na części, tel. kom. 0600445-127.
Master 2.5 DCI 115 KM 2002 rok, I właściciel, lub zamienię na osobowy, tel. kom.
0602-664-479.
MAZDA 121 1.3 benzyna 1999 rok, zielony
metalik, 5-drzwiowy, tel. kom. 0607-065164.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.
MERCEDES 124 300D 1991 rok, biały, tel.
kom. 0696-441-703.
MERCEDES 1420, skrzynia 7,30 m, 1995
rok, kabina sypialna, DMC 11900 kg, tel. kom.
0608-420-169.
MERCEDES 190D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
MERCEDES 210 2.9 D 1993 rok, podwyższony, przedłużony, stan bdb, tel. kom.
0888-895-150.
MERCEDES 124 300 D 1988 rok, stan bdb,
tel. kom. 0604-804-547.
MERCEDES 410D 1995 rok, kontener, 8
palet, winda, DMC 3,5 t, kat. B, tel. kom.
0609-135-502.
MERCEDES Benz 210 1994 rok, tel. kom.
0603-255-672.
MERCEDES C220 Diesel 1993 rok, tel. kom.
0604-675-442.
MERCEDES E300 1996 rok, 19500zł, srebrny,
Diesel, tel. kom. 0505-109-554.
MERCEDES NB100 2.4 D 1990 rok, 5900 zł,
pierwsza rejestracja 1993 r. + części zapasowe,
tel. kom. 0697-546-957.
MERCEDES Sprinter 312 2,9 D 1995 rok,
podwyższony, średniak, bogate wyposażenie,
stan bdb, tel. kom. 0724-088-592.
MERCEDES Sprinter 208, średni podwieszany, 1997 rok, tel. (046) 837-20-10, tel. kom.
0504-123-633.
MERCEDES 190 2.0 koniec 1989 roku,
benzyna, gaz, alarm, centralny zamek,
tel. kom. 0507-149-659.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Vectra 1.8 benzyna 1998/1999 rok,
zawieszenie sportowe, komputer, alufelgi, elektryczne szyby, klimatyzacja, garażowany, stan
bdb, tel. kom. 0607-930-269, 0505-573-336.
MERCEDES Vito, 2.3 Turbo Diesel, 1996 rok,
przeszklony, 6-osobowy, garażowany, tel. kom.
0607-930-269, 0505-573-336.
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 1.5 2000 rok, srebrny,
klimatyzacja, elektryka, alufelgi, 3-drzwiowy,
sprowadzony, tel. kom. 0506-713-289.
NISSAN Micra 1991 rok, tel. kom. 0604251-233.
NISSAN Micra 1.0 1991 rok, gaz, czerwony,
2.500 zł, tel. kom. 0889-865-297.
NISSAN Primera 1992 rok, 2.0 gaz, pełna
elektryka, tel. kom. 0601-244-650.
NISSAN Primera P11 2.0 benzyna + gaz
2002 rok, srebrny, I właściciel, serwisowany,
klimatronic, alufelgi, elektryka, tel. kom.
0506-713-289.
NISSAN Primera 1,9 DCI 2004 rok, stan
idealny, tel. kom. 0504-918-929.
OPEL Agila 1.0, 10900 zł, różowy metalik,
zadbany, wspomaganie kierownicy, stan dobry,
tel. kom. 0500-026-841.
OPEL Astra 1.4 gaz 1998 rok, tel. kom.
0697-041-591.
OPEL Astra 1.7 Diesel 1994 rok, tel. kom.
0665-802-002.
OPEL Astra 1.4i gaz 1999/2000 rok, salon,
sedan, wspomaganie, elektryka, tel. kom.
0600-938-371.
OPEL Astra 2 TDI 1998 rok, rok w kraju,
13500 zł, tel. kom. 0604-884-494.
OPEL Astra 2002 rok, sedan, salon, klima,
16200 zł, tel. kom. 0501-213-067.
Opel Astra 3 kombi 1,9 CDTI 2006
rok, 34.900zł, Diesel, tel. kom. 0607161-984.
OPEL Astra Classic 1.6 1996 rok, grafit metalik, tel. kom. 0798-706-023, 0665-744-847.
OPEL Astra combi 1.4 16V XII 2004 rok,
tel. kom. 0501-428-565.

OPEL Astra II 1.6 16V gaz 2000 rok, bogate
wyposażenie, zarejestrowany, tel. kom. 0604391-711.
OPEL Astra II 1,6 combi 1999 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
OPEL Astra II 1999 rok, combi, diesel, klima,
12200 zł, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Astra II combi 1.6 16V 2000 rok, tel.
kom. 0692-164-251.
OPEL Astra II kombi 2000 rok, dobre wyposażenie, tel. kom. 0665-489-419.
OPEL Astra II sedan 1999 rok, bordo metalik,
wspomaganie, 2 x airbag, salon polska, stan
bdb, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Astra II 1.6 gaz sekwencja 2000 rok,
110000 km, czarny, bardzo bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0663-411-971.
OPEL Astra combi diesel 1994 rok, 3000 zł,
tel. kom. 0667-171-906.
OPELAstra, hatchback, 1995 rok, wspomaganie, jedna poduszka powietrzna, TDI, diesel,
3-drzwiowy, niebieski, 5700 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0500-098-817.
OPELAstra 1.4 gaz 1998 rok, zielony metalik,
sedan, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Astra 1.7 DTI 2000 rok, srebrny,
sedan, 4-drzwiowy, sprowadzony, do opłat,
tel. (046) 862-58-03, tel. kom. 0602-531-991.
OPEL Calibra 2,0 B+G, szary metalik, koła
zimowe 15X55X185 do VW 5X100, tel. kom.
0505-383-202.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, zarejestrowany, tel. kom. 0600-938-371.
OPEL Corsa 1,0 1998rok, 5-drzwiowy, I
właściciel, tel. kom. 0604-843-149, 0692694-065.
OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, 8200 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
OPEL Corsa 1.0 1998 rok, 7200 zł, po opłatach,
tel. kom. 0513-876-844.
Opel Corsa 1.4 benzyna 1997 rok, 9000zł,
czerwony, tel. kom. 0792-209-011.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok, benzyna, tel. kom.
0600-716-674.
OPEL Corsa 1.4 gaz 1998 rok, stan dbd, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-132-809.
OPEL Kadett 1.7 Diesel 1991 rok, tel. kom.
0502-251-371.
OPEL Kadette, hatchback, tuning, alufelgi 15,
3800 zł, tel. kom. 0607-584-579.
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 B combi 2,5 TD 1995 rok,
II właściciel, zarejestrowany, pełna opcja
bez skóry, bdb utrzymany, 7300 zł, tel. kom.
0604-508-457.
OPEL Omega Kombi 2.2 2000 rok,
15500 zł, 210000 km, benzyna+gaz,
climatronic, ksenony, tel. kom. 0509406-555.
OPEL Omega, 1995 rok, 2,5 TD, skóra, okolice
Dmosina, tel. (046) 874-64-56 po 16.00.
OPEL Omega 1989 rok, w dobrym stanie,
tel. (046) 838-88-42 po 19.00-tej.
OPEL Vectra 2.0 DTI 1999 rok, tel. kom.
0506-173-299.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, tel. kom.
0664-269-848.
OPEL Vectra 2.0 TD 1998, full opcja oprócz
skóry, czarny, tel. kom. 0880-948-419.
OPEL Vectra 1.8 benzyna 1991 rok, tel. kom.
0788-573-822.
OPEL Vectra A 1.6 1995 rok, stan idealny, tel.
kom. 0604-825-723.
OPEL Vectra A 1991 rok, uszkodzony, na części lub w całości, tel. kom. 0691-961-259.
OPEL Vectra B 1.8-85kW 1999 rok
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
OPEL Vectra C 2.0 TDI 2002 rok, srebrny,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0691-721-493.
OPEL Vectra combi 2.0 benzyna 1997 rok,
10800 zł, 2x airbag, 4 el. szyby, klimatronik,
alufelgi, DVD, TV, stan bdb, tel. kom. 0514501-931.
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 Combi 2.0 DTL 1996 rok, mały
przebieg, tel. kom. 0602-743-012.
OPEL Vectra Signum 2.2 2004 rok, salon Polska, serwisowany, 100% bezwypadkowy, stan
bdb, atrakcyjna cena tel. (046) 862-34-82.
OPEL Vectra, limuzyna benzyna 1991 rok,
ABS, centralny zamek, szyberdach, w idealnym stanie!, tel. kom. 0668-501-162.
OPEL Vectra 1.6 1997 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999 rok, benzyna+gaz,
tel. kom. 0664-715-685.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  zakład usługowo-handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os. Dąbrowskiego 24 (rampa)  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”:  Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek
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OPEL Vectra 1.7 TDI 1996 rok, centralny
zamek, klimatyzacja, ABS, 2xAirback, tel.
kom. 0664-873-543.
OPEL Vectra 2.2 DTI 2000 rok, wersja Edition,
tel. kom. 0513-102-209.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
PASSAT 1.6 gaz 1998/99 rok, 19700 zł, zarejestrowany, stan bdb, tel. kom. 0502-358-304.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 91.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0722-321-169.
PEUGEOT 306 1995 rok, czerwony, hak, gaz,
tel. kom. 0501-220-691.
PEUGEOT 306 gaz 1995 rok, po tuningu, stan
bdb, tel. kom. 0511-172-564.
PEUGEOT 307 HDI 2002 rok, tel. kom.
0513-019-003.
Peugeot 307 HDI 2003 r. stan bdb, tanio,
tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667-832-717.
PEUGEOT 307 1.6 benzyna 2004 rok,
I właściciel, szary metalik, 77tyś przebiegu,
tel. (046) 837-11-62, tel. kom. 0604-423-453.
PEUGEOT 405 1.6 benzyna 1993 rok, 2500
zł, biały, tel. kom. 0604-529-656.
PEUGEOT 407 2005 rok, 44.000 km, czarna
perła, ST Komfort, I właściciel, serwisowany w
ASO, bezwypadkowy, garażowany, stan bdb,
tel. (046) 837-73-92.
PEUGEOT 807 2.0 HDI 2004 rok, 42000 zł,
93000 km, srebrny metalik, klimatyzacja, alufelgi, elektryczne szyby, lusterka, 6-osobowy,
tel. kom. 0694-456-985.
PEUGEOT Partner 1.1 benz.+gaz 1995 rok,
stan bdb, tel. kom. 0698-411-715.
Polonez 1,6 +gaz 1999 rok, tel. kom. 0500041-363.
POLONEZ 1,6 GZI gaz 1995 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0888-144-674.
Polonez Atu, 1997 rok, gaz. Polonez Truck,
1993 rok, gaz, tel. kom. 0691-747-165.
POLONEZ Caro gaz 1992 rok, tel. kom.
0507-334-280.
POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz 1998 rok, srebrny metalik, stan bdb, wspomaganie, odcięcie
zapłonu, tel. kom. 0692-446-421.
POLONEZ Caro 1.5 1993 rok, benzyna+gaz,
sprawny i tani, tel. (046) 818-23-92 po 15.
POLONEZ Truck benz.+gaz 2000 rok, tel.
kom. 0698-411-715.
RENAULT 19 1.4 gaz 1992 rok, alarm, el.
szyby, centralny zamek, stan bdb, tel. kom.
0605-512-963.
RENAULT 19, poj. 1.7, 1991 rok, gaz,
5-drzwiowy, wspomaganie, czerwony, 2900 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 0608-220-937.
RENAULT Clio 1.4 16V 2000 rok, 10600 zł,
100% bezwypadkowy, pełna elektryka, wspomaganie, tel. kom. 0507-105-983.
RENAULT Clio, 11500 zł, 2000 rok, I rejestracja 2003 rok, klimatyzacja, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0697-049-594.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 6600 zł,
5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany,
tel. kom. 0604-391-711.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6200 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT Kangoo 1.2 1998 rok, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.
RENAULT Kangoo 1,5 DCI 2002 rok, 5-osobowy, tel. kom. 0606-395-256.
RENAULT Kangoo 1.4 1998 rok, alarm, centralny, wspomaganie kierownicy, 1 poduszka
powietrzna, 5-drzwiowy, 175000 km, stan bdb,
bezwypadkowy, tel. kom. 0793-556-033.
RENAULT Kangoo Diesel 1999 rok, elektryczne szyby, 2 x poduszki, hak, 5-osobowy,
tel. kom. 0662-861-865.
RENAULT Laguna 1.6 16V 2001/02 rok,
klimatyzacja, bezwypadkowy, tel. kom.
0509-061-804.
RENAULT Laguna II 1.9 CDI combi 2003 rok,
115000 km, tel. kom. 0606-334-629.
RENAULT Laguna 1.6 16V 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0693-957-353.
RENAULT Megane 1.4 2002 rok, 5-drzwiowy,
granatowy, stan bdb, tel. kom. 0784-816-212.
RENAULT Megane 1.6 2000 rok, 63.000
km, tel. kom. 0512-309-270.
RENAULT Megane Classic 1.4 16V 2002 rok,
15900 zł, 49000 km, granatowy, I właściciel,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0608-409-744.
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 Megane 1.4 gaz 1997 rok, kupiony
w salonie, bezwypadkowy, garażowany, stan
bdb, + opony zimowe, tel. (042) 719-55-58,
tel. kom. 0696-765-507.
RENAULT Megane, 1.6 benzyna, 2001 rok,
pełne wyposażenie, 142.000 km, srebrny
metalik, tel. kom. 0691-705-314.
RENAULT Megane 1,9 DCi 2001 rok, Kombi,
tel. kom. 0502-598-452.
RENAULT S100 autolaweta 1997 rok, 12500
zł, tel. kom. 0506-188-510.
RENAULT Traffic 2.1 D 1987 rok, 2000 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0515-236-029.
RENAULT Traffic 2.5 D 1994 rok, 6000 zł,
biały, tel. kom. 0605-061-269.
Robur 1990 rok, 5000 zł, akumulator i opony
nowe, garażowany, stan dobry, cena do negocjacji, tel. kom. 0668-765-370.
ROVER 420 2 l Turbo Diesel 1996 rok, tel.
kom. 0695-475-209.
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 XI.2004 rok, 26500 zł,
I właściciel, salonowy, 49700 km, bezwypadkowy, tel. kom. 0509-061-825.
SEAT Cordoba 1.9 TD 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0725-277-178.
SEAT Cordoba 2001 rok, stan bdb, I właściciel,
garażowany, tel. kom. 0723-327-465.
SEAT Ibiza 1.8 Turbo 2004 rok, tel. kom.
0506-999-991.
SEAT Ibiza 1.7 D 1993 rok, 1200 zł, 3-drzwiowy, tel. kom. 0504-355-958.
SEAT Ibiza 1995 rok, grafitowy, 5-drzwiowy,
centralny zamek, elektryczne lusterka, tel. kom.
0787-233-812.
SEAT Ibiza 1.4 1997 rok, bordo metalik, zarejestrowany, stan bdb, tel. kom. 0663-329-483.
SEAT Toledo 2.0 16V gaz 1998 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0509-495-738.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
Seicento 1.1 gaz 1999 rok, czerwony, tel. kom.
0660-521-682 po 18-ej.
Seicento 1100 1999 rok, I właściciel, 68000
km, tel. kom. 0668-445-178.
Seicento Brush 1.1 gaz 2000 rok, tel. kom.
0792-261-009.
Seicento 1999 rok, benzyna, tel. kom. 0663703-646.
SKODA Fabia 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
0888-300-550.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2002/03 rok, 1x airbag, alarm, centralny zamek, wspomaganie,
komplet opon, II właściciel, tel. kom. 0691600-890.
SKODA Favorit 1992 rok, 1500 zł, z gazem,
tel. kom. 0726-114-571.
SKODA Felicia 1997 rok, + gaz, tel. kom.
0608-270-887.
SKODA Felicia 1.3 kat 1995 rok, Sprzedam
tanio, tel. kom. 0607-403-265.
Skoda Octavia 1.6 2000 rok, granatowa,
105KM serwisowana, benzyna, tel. kom.
0695-774-304.
SKODA Octavia 1.6 benzyna 2001 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0602-137-619.
Sprzedam Forda Escorta na części, tel. kom.
0888-050-213.
Sprzedam OPEL Vectra 1.8 16V, model 9,7,
pierwsza rejestracja 98, stan idealny, tel. kom.
0604-100-375.
Sprzedam Polonez 1992 rok, hak, gaz,
tel. (046) 838-44-31.
Sprzedam Poloneza Atu, 1996 rok, tel. kom.
0501-850-017.
Sprzedam skrzynię biegów Siena Palio 1.4 8V,
tel. kom. 0503-370-181.
STAR 1142, tel. kom. 0693-555-430.
STAR 200 1989 rok, wywrot, tel. kom. 0501247-193.
Tico 1998 rok, miedziany metalik tel. (046) 83822-66.
Tico 1997 rok, Tanio, tel. kom. 0691-090215.
TOYOTA Avensis 2.0 D 1998 rok, tel. kom.
0602-716-963.
TOYOTA Carina 1.6 1996 rok, stan bdb,
I właściciel, tel. kom. 0501-818-524.
TOYOTA Carina E 1.6 1996 rok, pełna elektryka, stan bdb, tel. kom. 0669-386-808.
TOYOTA Celica 1.6 16V 1992 rok, + gaz, tel.
kom. 0602-235-801.
TOYOTA Corolla sedan 1.4 1997 rok, benzyna, gaz, salon, tel. kom. 0504-011-042.
TOYOTA Corolla 1.3 1992 rok, srebrny
metalik, stan techniczny idealny, niedrogo,
tel. (046) 837-96-77.
TOYOTA Starlet 1,4 1997 rok, 7600 zł,
niebieski metalik, centralny zamek, el. szyby,
wspomaganie kierownicy,, tel. kom. 0665143-385.
TOYOTA Yaris XI 2005 rok, automat, full
opcja, tel. kom. 0602-673-165.
TOYOTAYaris 1.0 2002 rok, Łowicz, tel. kom.
0602-766-034.
Uno 1.4 1996 rok, z gazem, uszkodzony, tel.
kom. 0697-014-269 po 16-ej.
Vectra C 2.2 TDI, bezwypadkowa, pełna opcja,
tel. kom. 0605-214-925.
Vectra combi diesel 1997 rok, tel. kom. 0607055-738.
Volkswagen Polo 1,4 benzyna 1999 r., bogate
wyposażenie, tel. kom. 0509-030-602.
VOLVO 460 1.8 1994 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0609-135-502.
VOLVO S60 2,4 T 2001 rok, srebrny, salon,
idealny, bogate wyposażenie, 25500 zł, tel.
kom. 0694-036-487.
VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.
VOLVO S70 2.5 TDI 140 KM 1998 rok, el.
szyby przód i tył, lusterka, centralny zamek,
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, alufelgi,
ABS, tempomat, 18900 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0691-855-932.
VW Caddy 1.9 D 2000 rok, tel. kom. 0602716-963.
VW Golf 1,9 TDI 2003/2004 rok, tel. kom.
0504-350-641.
VW Golf 3 1.8 1992 rok, 4800 zł, benzyna, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
VW Golf II 1,6 gaz 1991 rok, tel. kom.
0667-199-483.
VW Golf III 1.9 TD 1997 rok, granatowy,
3-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0600428-743.

VW Golf III 1.9 TDI 90 KM 1995 rok, zielony
metalik, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany w Polsce, tel. kom. 0696-432-258.
VW Golf III 1.8 gaz 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0791-966-446.
VW Golf IV 1,9 SDI 1998 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0668-445-178.
VW Golf IV 1,9 TDI 1998 rok, 5-drzwiowy,
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 1.4 16V 2001 rok, gaz, ABS,
alarm + autonapęd, elektryczne szyby +
domykanie, centralny zamek + 2 piloty, tel.
kom. 0609-154-924.
VW Golf 1.4 gaz 1996 rok, biały, kombi,
centralny zamek, 2 x airbag, radio mp3, tel.
kom. 0696-441-178.
VW Golf 1989 rok, stan bdb, tel. kom. 0693370-436.
VW LT 35 skrzyniowy na bieżnikach, tel. kom.
0509-459-028.
VW Passat combi benzyna+gaz 1988 rok, tel.
kom. 0693-322-916.
VW Passat Combi 2003 rok, 28900, tel. kom.
0502-418-683.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok, 4000
zł, tel. kom. 0508-324-558.
VW Passat sedan 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0695-413-291.
VW Passat TDI, 6-biegowy, 2000 rok, tel. kom.
0500-167-670.
VW Passat 1,9 TDI 1999 rok, full opcje, tel.
kom. 0505-651-180.
VW Polo SDI 1.9 D combi 1998 rok
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
VW Polo 1992 rok, tel. kom. 0507-081-037.
VW Polo 1.4 D, granat, tel. kom. 0502995-076.
VW Polo II 1.0 benzyna gaz 1995 rok, tel. kom.
0501-504-407.
VW Sharon 1.9 TDI 1997 rok, 18900 zł, wyposażony, sprzedam lub zamienię na mniejszy,
tel. kom. 0694-216-417.
VW T4 1.9 TD 1997 rok, 135000 km, żółty,
6-osobowy, FVAT, tel. kom. 0605-993-107.
VW Transporter T4 2.4 Diesel 1995 rok, tel.
kom. 0509-707-104.
VW Transporter 1.9 TD 1998 rok, blaszak, tel.
kom. 0608-189-585.
VW Vento Diesel 1994 rok, tel. kom. 0608627-572.
ŻUK po kapitalnym remoncie, w całości
lub części, tel. kom. 0692-749-175.
Żuk skrzyniowiec 1980 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-13-01.
ŻUK 1996 rok, skrzyniowy, stan idealny, tel.
kom. 0600-696-620.

Autolaweta 5t, tel. kom. 0505-309-335.
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.
Sprzedam felgi aluminiowe 15 + opony letnie
i zimowe, tel. kom. 0515-857-498.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0604-844-505.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
Sprzedam sprężarkę 2-cylindrową, mało
używaną, tel. kom. 0698-645-426.
Sprzedam felgi z oponami zimowymi do Fiata
R14, tel. kom. 0502-095-748.
Sprzedam koła zimowe do Poloneza, tel. kom.
0505-949-957.
Sprzedam opony zimowe 13, mało używane,
tel. (046) 839-68-10.
Alufelgi aluminiowe 15, 4x100, tel. kom.
0886-149-715.
Sprzedam koła letnie i zimowe, tel. kom.
0513-876-844.
Sprzedam opony zimowe 4 szt. do Fiata
126p z felgami, dętkami, stan bdb, tel. kom.
0609-455-231.
Sprzedam opony 13, 14 zimówki, tel. kom.
0662-173-679.
Sprzedam części Opel Astra 1 i inne, tel. kom.
0791-930-679.
Sprzedam przyczepkę samochodowa nierejestrowaną typu sam 2,05x1,20 m, tel. kom.
0607-624-733.
Kredyt na auto, tel. kom. 0500-167670.
Sprzedam opony zimowe 165/70 r13, tel. kom.
0664-723-996.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

Szybko, tanio, krótkie terminy, konserwacja,
lakiernictwo samochodowe, tel. kom. 0606473-381.
Sprzedam opony zimowe 145/70/R13, tel.
kom. 0502-719-511.
Sprzedam opony zimowe z felgami 185/65/15
Audi, VW, tel. kom. 0508-250-827.
Sprzedam komplet kół zimowych 145x70x13,
tel. kom. 0513-473-662.
Koła do BMW 3, felgi stalowe, opony Pirelli
195/65/R15, tel. kom. 0696-381-880.
Mechanika pojazdowa, naprawa tłumików, układów wydechowych, wymiana
klocków, oleju, filtrów oraz rozrządu,
tel. kom. 0600-445-127.
Sprzedam części Ford Escort, tel. kom. 0660405-414.
Sprzedaż i wymiana opon, wyważanie kół,
pompowanie azotem. Łowicz, ul. B. Chrobrego
6, 508-130-799, tel. kom. 0506-138-631.
Sprzedam alufelgi 16” 4x100 + opony, tel. kom.
0660-464-885.
Sprzedam komplet opon zimowych + felgi do
Forda205/55R16, tel. kom. 0503-696-557.
Koła zimowe do malucha, tel. kom. 0508132-400.
Sprzedam opony zimowe z felgami 195 /65
R15, tel. kom. 0602-215-421.
Sprzedam komplet opon zimowych 175/70
R14 + felgi (Opel Combo), tel. kom. 0697980-543.
Sprzedam nowe opony: 155 70R13 (100 zł),
165 70R13 (115 zł), 175 65R13 (135 zł), 175
70R13 (120 zł), tel. kom. 0888-186-400.
Sprzedam nowe opony: 175 65R14 (145 zł),
185 60R14 (150 zł), 185 65R14 (160 zł), 185
55R15 (195 zł), tel. kom. 0888-186-400.
Sprzedam nowe opony: 185 55R15 (199 zł),
225 7015C (240 zł), 185 R14C (180 zł) i inne
rozmiary, tel. kom. 0888-186-400.
Sprzedam felgi aluminiowe: BMW 3 15”, 600
zł/komplet; VW 15”, nowe, 1100 zł/komplet,
felgi blaszane VW Transporter 15”, 60 zł/szt.,
tel. kom. 0888-186-400.
Sprzedam komplet kół zimowych185x65x14
Opel Vectra lub Astra po jednym sezonie, tel.
kom. 0608-580-044.
Sprzedam koła zimowe 14” do Opla Astry I,
Vectry B , tel. kom. 0606-395-256.
Sprzedam koła zimowe do Fiata Uno, tel. kom.
0668-445-178.
Sprzedam koła z oponami zimowymi do
Poloneza, Malucha, tanio, tel. kom. 0693278-952.
Sprzedam przyczepkę Niewiadów 410, tel.
kom. 0603-592-345.
Komplet kół i części do Robura, tel. (046) 83715-70.

Kupię stare motory, niekompletne, do remontu,
w częściach, tel. kom. 0608-704-396.
Romet Hart, tel. kom. 0880-686-693.

Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż - serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna,
tel. (042) 710-76-11, tel. kom. 0513185-357.
Sprzedam silnik do SHL 98 1936, tel. kom.
0660-116-374.
MZ TS 150 1984 r., tel. kom. 0660-116-374.
Motocykl Junak M10, 1963 rok, czarny, stan
bdb, 5500 zł, tel. kom. 0507-264-778.
Yamaha XJ 600, 2.100 zł, tel. kom. 0887211-270.

Garaż lokalizacja, tel. kom. 0692-101-989.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom. 0603192-372.
Sprzedam garaż, os. Bratkowice, tel. kom.
0606-774-368.
Sprzedam garaż 300 m od stacji PKP, os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0669-673-075.
Sprzedam garaż, Bratkowice przy Intermarche,
tel. kom. 0603-352-178.
Sprzedam garaż w Łowiczu na osiedlu przy ul.
Bolimowskiej, tel. kom. 0505-092-008.

Poszukuje garażu do wynajęcia na os. Kopernika, Głowno, tel. kom. 0606-961-498.

Garaż do wynajęcia, tel. (046) 837-53-67, tel.
kom. 0691-620-837.
Poszukuję garażu do wynajęcia, Bratkowice,
tel. kom. 0696-441-703.
Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice koło
Intermarche, tel. (046) 837-10-22.
Do wynajęcia garaż na Tuszewskiej - Łowicz
(obok myjni), 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.
Ładną działkę budowlaną w Głownie,
tel. kom. 0606-121-076.
Działka rolna pod działalność przy trasie w
okolicach Głowna, tel. kom. 0603-799-270.
Kupię mieszkanie, tel. kom. 0792420-888.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działkę rolno-budowlaną 0,63 ha w miejscowości Stroniewice przy trasie Łódź-Łowicz,
media przy działce, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0516-095-240.
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. 0501476-095.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
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 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Mieszkanie 58 mkw, tel. kom. 0608-321-288.
Atrakcyjna działka budowlana, 1164 mkw.,
Głowno Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Mieszkanie 37,8 mkw., os. Noakowskiego,
III piętro, księga wieczysta, tel. kom. 0602813-720.
Sprzedam działkę budowlaną 0,50 ha w Gzince, tel. kom. 0693-824-741.
Sprzedam działkę 2500m 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.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego,
tel. kom. 0507-072-005.
Działka budowlana 3600 mkw., Bedno, blisko
A2, sklepu, szkoły, tel. kom. 0691-032-357.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 7000
mkw. pod Łowiczem, tel. kom. 0609-688498 po 16..
Sprzedam dom, Domaniewice, Leśna 23, tel.
kom. 0515-122-835.
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.
Pilnie M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0694750-724.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną w Mysłakowie, tel. kom. 0665-759-204.
Dom pod Łowiczem (12 km), tel. kom.
0782-860-011.
Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
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.

Sprzedam M-3, os. Bratkowice, II piętro,
środkowe, tel. kom. 0508-132-318.
Mieszkanie 50 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego,
tel. kom. 0608-675-250.
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.
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.
Dom w Łowiczu, powierzchnia: użytkowa
120mkw, całkowita 220mkw, działka 800mkw,
tel. kom. 0606-285-487.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, tel. kom.
0695-631-319.
Działka budowlana, 1420mkw, tel. (046) 83746-79.
Domek jednorodzinny w Łowiczu, dzielnica
Górki, tel. kom. 0516-461-291, 0507-135120.
M-4, I piętro, Bratkowice, 60 mkw, za 216000
zł, tanio, pilnie, tel. kom. 0606-319-335.
Działkę rolno- budowlaną, 2,5 ha, Feliksów k.
Władysławowa, tel. kom. 0663-722-467.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom. 0502163-313.
Działka budowlana 6000mkw., Łowicz, tel.
kom. 0502-163-313.
Sprzedam lub wynajmę nieumeblowane
(2p+k) 51 mkw., po remoncie, Łowicz, Kostka
20, tel. kom. 0500-081-902.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 50 mkw., w
centrum Łowicza, na os. Tkaczew, bloki cegła,
wysoki standard, kuchnia w zabudowie, tel.
kom. 0604-625-490.
Działka budowlano-rolna 6400 mkw., Bednary,
tel. kom. 0694-053-694.
Działki po 3000 mkw., z warunkami zabudowy,
Kolonia Bolimowska, atrakcyjne położenie,
media, cena 30 zł/mkw., tel. (046) 862-33-63.
Działka budowlana o powierzchni 24 arów w
miejscowości Błota Rogózińskie, niedaleko
CPN Kwiatek, gmina Domaniewice, tel. kom.
0691-534-457.
Bratkowice, 60,5 mkw., III piętro, tel. kom.
0667-324-289.
Gospodarstwo 2,93 ha z domem piętrowym
mieszkalnym, budynkiem gosp. przy trasie
nr 14, Głowno, tel. kom. 0725-287-601,
0504-763-605.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.
Mieszkanie 56 mkw. w bloku jednopiętrowym,
cegła, w parku, Bratoszewice, tel. (042) 71966-01.
Mieszkanie 34,5 mkw., Głowno, os. Kopernika, III piętro, tel. kom. 0501-297-832.
Mieszkanie (kawalerka), os. Bratkowice, tel.
kom. 0502-278-760.
Sprzedam kiosk handlowy, tel. kom. 0605849-555.
Ziemia 2,6 ha, Sokołów Kolonia, gm. Kiernozia, tel. (024) 277-97-35.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49
mkw., parter. Łowicz Przedmieście, tel. kom.
0502-127-525.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel.
kom. 0501-077-123.
Sprzedam gospodarstwo w Boczkach i działkę
w Sierzchowie nad Rawką, tel. (046) 83864-48.
Sprzedam działkę, Nieborów, 520 mkw.,
tel. (046) 838-58-07 po 18.00-tej.
Mieszkanie 64mkw, os. Tkaczewsprzedam lub zamienię na mniejsze,
tel. kom. 0509-838-542.
Działka budowlana w Zielkowicach, 1000
mkw. Wiadomość: Zielkowice 176.
Mieszkanie 60 mkw., os. M. Konopnickiej, IV
piętro, tel. kom. 0600-226-961.
Działka budowlana, Strzelcew, 3000 mkw., tel.
kom. 0600-226-961.
Okolice Nieborowa 1.1 ha, 7zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Sprzedam 48 mkw., Bratkowice, tel. kom.
0790-494-204.
Sprzedam mieszkanie 74,5 mkw., cegła, Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.
Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na ul. Kwiatowej, tel. kom. 0791-966-342.
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Sprzedam działkę budowlaną 21 m szerokości
Wrzeczko, tel. kom. 0607-244-363.
Atrakcyjna działka budowlana, 1145 mkw.,
Głowno Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Pilnie sprzedam. Zmiana ceny. Blok
cegła 90mkw, 4 pokoje + kuchnia, tel.
kom. 0698-342-061.
Sprzedam działkę rolną pod zabudowę, dobra
lokalizacja, Skaratki, tel. kom. 0792-044-525.
Mieszkanie 60mkw, 3 pokoje,
komfortowe, tel. kom. 0509434-359.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Mieszkanie 48 mkw, stan idealny,
tel. kom. 0509-434-359.
Mieszkanie 66mkw, 3 pokoje,
stan dobry, tel. kom. 0509-434369.
Mieszkanie 86mkw, parter, 4 pokoje, tel. kom. 0509-434-369.
Mieszkanie 3-pokojowe, ogrzewanie kominkowe, budynek z cegły, Głowno, tel. kom.
0790-550-599.
Dom w Łowiczu, spokojna okolica, tel. kom. 0509-434-359.
Dom 230 mkw., stan surowy, wszystkie
media, plac 1190 mkw., Głowno, tel. kom.
0608-022-311.
Dom Łowicz, blisko centrum,
tel. kom. 0509-434-359.
Dom w Łowiczu, do zamieszkania, tel. kom. 0509-434-369.
Działka budowlana pow. 5000 mkw., Łowicz,
Katarzynów (na przeciwko Centrali Nasiennej), tel. kom. 0501-074-060.
Dom w stanie surowym, okolice
Łowicza, tel. kom. 0509-434-369.
Działka inwestycyjna 23000mkw,
dobra lokalizacja, tel. kom.
0509-434-359.
Działka budowlana 1500 mkw., Głowno,
tel. (042) 710-89-64, tel. kom. 0698-346-124
po 18.00.
Działka budowlana 3800mkw,
atrakcyjna cena, tel. kom.
0509-434-359.
Działka budowlana 4200mkw,
Łyszkowice, tel. kom. 0509-434369.
Działka budowlana 1300 mkw., Głowno, tel.
kom. 0512-586-517.
Działka budowlana 677mkw,
centrum miasta, tel. kom. 0509434-369.
Pilnie: bloki 50 mkw. + pomieszczenie gospodarcze, tel. kom. 0697-816-324, Jasionna.
Sprzedam lub zamienię M-5, 86 mkw.,
os. M. Konopnickiej, tel. kom. 0606928-967.
M-4, umeblowane, Głowno, tel. kom. 0697665-620.
Dom 86 mkw, Łowicz, Łęczycka 106.
Pilnie sprzedam 48 mkw., Głowno, Kopernika,
tel. kom. 0698-676-801.
Sprzedam mieszkanie M4, 64 mkw, blisko
stacji PKP + garaż, tel. (046) 837-30-69, tel.
kom. 0505-683-323.
M-3, cegła, Bratkowice, tel. (046) 837-07-06.
Sprzedam działkę budowlano-usługową, osiedle Mysłaków, tel. kom. 0606-884-162.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usługową o
powierzchni 643 mkw, Łowicz ul. Papieska,
tel. kom. 0691-979-290 po 17-ej.
Działka rolno-budowlana 1,85 ha koło Łyszkowic, uzbrojona, tel. (046) 838-82-82.
Mieszkanie własnościowe 33,5 mkw, Łyszkowice, blok, tel. kom. 0507-945-532.
Sprzedam działkę budowlaną 54 ary, Piaski,
gmina Nieborów, tel. kom. 0502-155-897
0503-977-862.
Działkę zabudowaną, dom + budynek gospodarczy, Lipnice, tel. kom. 0507-284-169.
Sprzedam dom 200 mkw z działką 630
mkw, Łowicz, ul. Poprzeczna 28, tel. kom.
0665-759-192.

27.11.2008 r.
Działka rolno-budowlana, 1,56 ha z możliwością podziału na dwie części (media w działce),
Ostrowiec, tel. kom. 0505-406-307.
Mieszkanie 34 mkw., Głowno, os.
Kopernika, tel. kom. 0601-343-192
po 17.00.
Sprzedam gospodarstwo rolne, 9,03 ha, Wieś
Kamilew, możliwość zakupu samej ziemi,
tel. (024) 282-22-36, tel. kom. 0781-781-063.
Sprzedam dom 100 mkw. na działce 786 mkw.
lub zamienię na blok (do 50 mkw.), Łowicz,
tel. (046) 837-21-15, tel. kom. 0664-712-504.
Działka rolno-budowlana 1,40 ha, tel. kom.
0782-152-923.
Działka 4600 mkw., pod lasem, Łowicz, ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0512-276-112.
Mieszkanie 50 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego,
tel. kom. 0695-608-751.
Działka rekreacyjna 500 mkw. (ogródki działkowe Kolejarz, ul. Sochaczewska, Łowicz), tel.
kom. 0888-447-916.
Działka z budynkami, wieś Marywil (gm.
Bielawy), tel. kom. 0502-240-358.
M-4, 65 mkw., I piętro, cw, c.o., os.
Kostka, atrakcyjne, pilnie, tanio, tel.
kom. 0606-718-917.
Mieszkanie 75 mkw., I piętro, cegła, Baczyńskiego, tel. kom. 0602-674-864 dzwonić
między 15.00-18.00.
Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha z
zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk Ruchu, tel.
kom. 0602-446-512.
IV piętro, 39 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0664-929-456.
Mieszkanie, I piętro, 60,33m kw, 3 pokoje
środkowe, cena 220 tys. os. Bratkowice, tel.
kom. 0504-201-061..
Sprzedam ziemię o pow. 1.27 h położoną we
wsi Stary Dębsk koło Sochaczewa, tel. kom.
0500-116-701.
Dom, osiedle Zadębie, tel. kom. 0669-073933.
Budowlana 3300 mkw., Boguszyce zamienię
na M3 w Skierniewicach lub sprzedam, tel.
kom. 0792-729-555.
M-3, 2 pokoje, blisko PKP, tel. kom. 0605886-969.
Działka w Bartnikach, 4000 mkw., zagospodarowana z mediami, tel. kom. 0605-069-001.
Ziemia z lasem w Jacochowie, tel. kom.
0791-963-574.
Mieszkanie 60 mkw., centrum Skierniewic, tel.
kom. 0604-248-234.
Gospodarstwo 2,09 ha lub dom z budynkami,
działka 0.96 ha, Drzewce, gm. Lipce Reymontowskie, tel. kom. 0781-278-853.
Działka rolno-budowlana 1.04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw., lub zamienię
na mniejsze, Kopernika, Mszczonowska, tel.
kom. 0507-180-985.
Mieszkanie 39 mkw., 2 pokoje, parter, po
remoncie + meble, ul. Cicha, Skierniewice,
tel. kom. 0500-242-532.
Budowlana 1,67 ha, Rawiczów, cena 10 zł/
mkw., tel. kom. 0664-467-305.
Działki budowlane w Czatolinie 1,5 km od
Łyszkowic, 6000 mkw., (asfalt, prąd, woda),
cena 12 zł/mkw., lub 1,8 ha w całości, tel. kom.
0501-020-993.
1 ha ziemi ornej w Strzybodze, tel. kom.
0605-682-335.
Działka 7000 mkw., w całości lub na części,
Skierniewice, róg Wyszyńskiego i Kameralnej,
tel. kom. 0504-078-349 lub 0513-187-001.
Działka 75 arów pod zabudowę, tel. 046/83112-39, 0691-924-311.
Działka budowlana 1423 mkw., okolice Skierniewic, tel. kom. 0605-257-524.
Wykończone mieszkanie 34 mkw., w nowym
budynku w Mszczonowie, tel. kom. 0609565-989.
Działka budowlana 12000 mkw., z warunkami
zabudowy i energii, wodociąg w budowie,
Jeruzal, tel. 046/831-78-96.

Dom 484 mkw., z budynkami magazynowymi
512 mkw., na działce 2 465 mkw. w Żyrardowie, tel. kom. 0693-078-300.
Budynki magazynowo-produkcyjne 870 mkw.,
na działce 2600 mkw., przy głównej ulicy w
Żyrardowie, tel. kom. 0693-078-300.
Nowy pawilon usługowo-handlowy 72 mkw.,
na osiedlu mieszkaniowym w Mszczonowie,
tel. kom. 0693-078-300.
Dom 160 mkw., na zadbanej działce 800 mkw.,
w Międzyborowie, tel. kom. 0693-078-300.
Mieszkanie po remoncie, II piętro, blisko dworca, 59 mkw., tel. kom. 0603-606-375.
Dom w Skierniewicach, tel. kom. 0503103-408.

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.
Wynajmę 30 miejsc noclegowych
również dla studentów zaocznych,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.
Do wynajęcia kawalerka, tel. kom. 0604597-129.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Udostępnie powierzchnię magazynową - 400
mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0602-216854.
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie 3-pokojowe, os. Starzyńskiego,
I piętro, tel. kom. 0518-584-550.
Wynajmę magazyny pod działalność gospodarczą o powierzchni 400mkw., 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.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
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.
Mieszkanie do wynajęcia, tel. kom. 0604-133348 po 16-ej.
Wynajmę pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 100 mkw,
tel. (046) 837-65-63 w godzinach 7-15.
Pracujące małżeństwo, wiek ok. 30 lat poszukuje mieszkania do wynajęcia 2-pokojowego
z kuchnią i łazienką lub małego domku w
Łowiczu lub okolicach, tel. kom. 0603-099822 po 15-ej.
Przyjmę dziewczynę na stancję, tel. kom.
0696-268-325.
Pilnie M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os. Dąbrowskieg, tel. kom. 0694750-724.
Tanie lokale na biura, gabinety, pracownie, inną
działalność, http://msmlowicz.w.interia.pl, tel.
kom. 0503-833-891.
Młode małżeństwo (bez dzieci) poszukuje
do wynajęcia małe mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 0667-248-197, 0782-650-800 po
16.00-tej.
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.
Do wydzierżawienia firmie dom w Strykowie
500 mkw., stan bdb na kwatery lub biura,
tel. (042) 719-86-57, tel. kom. 0601-225-925.
Do wynajęcia budynki gospodarcze, stodoła i
itp. na działalność, 9 km od Łowicza, tel. kom.
0662-235-580.

Młode małżeństwo z dzieckiem poszukuje
domu lub małego mieszkania do wynajęcia
Łowicz i okolice, tel. kom. 0792-727-792.
Wynajmę mieszkanie 68mkw., I piętro + garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach
SP4, najlepiej M4, tel. kom. 0725-153-151.
Przyjmę dziewczynę na pokój, tel. (046) 83757-77.
Lokal handlowo-usługowy 156 mkw na
Zduńskiej, tel. kom. 0605-990-363.
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.
Pawilon handlowy na targowicy w Łowiczu, biały od strony warzyw (wc, woda),
tel. (046) 837-88-12.
Lokal 40 mkw. do wynajęcia na sklep, OSP
Niedzieliska, tel. (024) 277-93-16.
Firma Wirbud Meble w Osmolinie, gm.
Sanniki wynajmie halę magazynową o
pow. 950 mkw., tel. (024) 277-62-44.
Wynajmę pod działalność gospodarczą
pomieszczenia biurowe w Łowiczu, Stary
Rynek 24/30, tel. (046) 837-66-45, tel. kom.
0600-365-799.
Wynajmę mieszkanie pod działalność gospodarczą 51 mkw, pierwsze piętro, ulica
Kwiatowa w Łowiczu, tel. (046) 837-66-45,
tel. kom. 0600-365-799.
Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnię, os. Tkaczew,
tel. kom. 0723-395-604.
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka, korytarz w centrum Łowicza, ogrzewanie węglowe,
tel. kom. 0602-187-540.
Pomieszczenie biurowe, gospodarcze
w centrum do wynajęcia, tel. kom.
0509-099-969.
Mieszkanie 3-pokojowe, ok. 90mkw, wysokie,
nieumeblowane, ogrzewanie piecowe, I piętro,
Stary Rynek, tel. kom. 0604-908-664.
Hala 340 m2. + magazyn 20 - 137 m2,
stacja trafo 160kW, plac 1 ha, Łowicz,
tel. kom. 0601-926-577.
Wynajmę lokal w Strykowie na działalność
biurową, powierzchnia 20-30 metrów, tel. kom.
0601-911-299.
Do wynajęcia powierzchnie biurowe - 600
mkw., pokoje od 13-45 mkw. i hala 800 mkw.
wys.4,5m - Głowno, tel. kom. 0691-521-076.
Głowno - pokój lub mieszkanie, dla jednej
osoby, od zaraz, tel. kom. 0509-930-622.
Wynajmę pokój dwóm osobom w Skierniewicach, tel. kom. 0500-867-283 po 19-tej.
Wynajmę mieszkanie M-5, ul. Konarskiego
2/4, I piętro, na Widoku, tel. kom. 0792229-280.
Lokal o pow. 58 mkw., przy Kredyt Bank
wynajmę, tel. kom. 0601-064-353.
Do wynajęcia dom 140 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0600-511-812.
Wynajmę magazyn o powierzchni około 600
mkw., teren utwardzony, ogrodzony, tel. kom.
0501-229-641.

Zamienię M-3, 39 mkw., parter na mniejsze
z dopłatą (tylko nie na IV pietrze, może być
bardzo małe), tel. kom. 0696-344-270.
Zamienię mieszkanie 61 mkw. na dwa mniejsze, tel. kom. 0660-492-879.
M-4 os. Bratkowice, I piętro zamienię na M-3
lub inne, tel. kom. 0606-319-335.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
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.
Przyjmę ziemię z wykopów, Kiernozia, tel.
kom. 0600-148-643.
Piła łańcuchowa spalinowa, tel. kom. 0608641-030.

Producent deski podłogowej, boazerii,
szalówki, tarasowej, brykietu - tanio, tel.
kom. 0603-799-270.
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.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Stół do pinponga Kettler, tel. kom. 0608354-272.
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.

Wypoczynek, stan idealny, tel. kom.
0609-224-612.
Pustaki szare i stemple budowlane, tel. kom.
0503-482-141.
Sprzedaż brykietu z trocin, tel. kom. 0601052-050.
Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Żaglówkę z przyczepką, tel. kom. 0605090-155.
Tartak: usługi cięcia, sprzedaż tarcicy
sosnowej, itp. Łyszkowice, Brzezińska
9, tel. kom. 0692-522-636.
Kino domowe LG HT552PH, nowe, gwarancja, tel. kom. 0788-385-117.
Odkurzacz Wodnik. Tanio, tel. (046) 83753-15.
Kora sosnowa dekoracyjna, kamień ozdobny
piaskowiec, tel. kom. 0508-261-276.
Drewno kominkowe, tel. kom. 0606303-475.
Piec żeliwny 27,5 KW, 2006 r., tel. kom.
0606-582-264.
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.
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.
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.
Wózek Bebecare (fotelik, gondola, spacerówka, stelaż aluminiowy + dodatki), tel. kom.
0695-662-942 po 16.00-tej.
Kuchnia gazowa, fotel 2-osobowy, rozkładany,
tel. kom. 0728-492-912.
Piła spalinowa 4,9 KM, stan bdb, tel. kom.
0516-324-160.
Sprzedam wóz konny, stan bdb, tel. (024) 28537-71.
Sprzedam zbiornik plastikowy 1000 l,
tel. kom. 0604-411-266.
Dwa fotele + kanapa fotelowa 250zł, toaletka
z lustrem + pufa 250zł, tel. kom. 0602-276728.
Lady chłodnicze, krajalnica, waga elektroniczna, tel. kom. 0603-897-110.
Dwa subwoofery: JBL 1000Wat i Mac 500Wat,
4 Ohmy i wzmacniacz BM 4 kanały głośnikowe 1200Wat, mało używane, tanio, tel. kom.
0510-981-273.
Playstation2, tel. kom. 0692-905-183 po
20-ej.
Podajnik na miał, groszek lub eko-groszek do
centralnego ogrzewania, razem z komputerem,
tel. kom. 0783-027-110.
Sofę 3-osobową, tel. kom. 0502-598-452.
Podnośnik 10t, gwintownica nastawna
1/2-1i 1/2 cala, 2 rurhaki, lampa rtęciowa,
tel. (046) 837-72-47.
Z powodu wyjazdu okazyjnie sprzedam
obrabiarkę do drewna 5-funkcyjną, tel. kom.
0600-225-256.
Sad 56 arów, Bocheń, tel. kom. 0693-232108.
Sprzedam tanio kuchnię ceramiczną
Amica, stan bdb., tel. kom. 0693-109098.
Komplet wypoczynkowy skórzany, tel. kom.
0501-508-747.
Budy dla psów, tanio, producent, www.
drewpasz.pl, tel. kom. 0603-799-270.
Sprzedam kuchnię węglową nie używaną,
prawa, tel. kom. 0602-486-523.
Wanna z hydromasażem, tel. kom. 0886149-715.
Ława z fotelami, szafa pod zabudowę, szafka
łazienkowa 180x60x32, tel. kom. 0692668-928.
Sprzedam 2 fotele używane, tel. kom. 0501074-060.
Najtaniej w rejonie. Hurtownia HydraulicznoBudowlana, Górki, Łęczycka 64. Centrum
Budowlane, tel. kom. 0501-074-045.
Wózek spacerowy, stan bdb, tel. kom. 0507582-140.
Stebnówka, tel. kom. 0609-251-040.
Zestaw komputerowy AMD Athlon 1.7 +
monitor Philipsa 17” w atrakcyjnej cenie, tel.
kom. 0501-302-746.
Segment pokojowy, jasny, tel. (046) 83753-86.
Sprzedaż jabłek deserowych, tel. kom. 0507345-595.
Widlak GPW 2009, Diesel C-330, udźwig 2,5
t, maszt 3,30 m, stan bdb, koła pompowane,
bliźniacze, stary zegar stojący Becker na
chodzie, tel. kom. 0500-385-907.

Komputer - 200 zł, tel. kom. 0500-204-559.
Pianino Kushe, tel. kom. 0503-073579.
Pianino, tel. kom. 0691-302-182.
Nowy i używany, sprawny sprzęt AGD,
RTV z Anglii, Niemiec, niskie ceny!
Skierniewice, tel. kom. 0514-501-931.
Telefon bezprzewodowy Panasonic z cyfrową
sekretarką, tel. kom. 0502-363-102.
Akordeony Weltmeister 96 i 120 basów, tel.
kom. 0503-112-384.
Sprzedam wózek widłowy, elektryczny,
tel. kom. 0508-160-198.
Gitara elektryczna japońska HB, tel. kom.
0695-413-291.
Segment pokojowy, kolor fioletowy,
tel. (042) 719-25-42.
Sprzedam bramę i furtkę kutą, szerokość 5
m, 1500 zł, tel. (046) 838-58-26, tel. kom.
0503-911-667.
Sprzedaż pisku, torfu, żwiru, tel. kom. 0600895-026.
Zlewozmywak biały, tel. kom. 0515-959420.
Sprzedam- kanapa+ 2 fotele, stół kuchenny, tel.
kom. 0500-820-226.
Kożuch damski i męski, nieużywany, cena
okazyjna, tel. kom. 0513-702-128.
Meble pokojowe, czarne, tel. kom. 0500204-549.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe i siatkę, tel.
kom. 0660-789-719.
Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy w dobrym stanie, tanio, tel. kom. 0512-271-269.
Nowoczesny wypoczynek, kolor bordo, kanapa + 2 fotele, 2 duże + 4 małe poduszki, tel.
kom. 0692-868-817.
Szafki kuchenne: narożna ze zlewem Blanco
oraz 2 szafki o szerokości 40, 60 cm, tel. kom.
0692-868-817.
Wiata 30x20 m, 4000 zł, tel. (042) 719-86-57,
tel. kom. 0601-225-925.
Kanapa narożna, kolor beżowy, stan bdb, 700
zł, tel. kom. 0661-166-617.
Ścięta topola 5 szt., tel. kom. 0886-098-053.
Maszyny i urządzenia do produkcji skrzyniopalet tanio; alufelgi 13 z oponami 600 zł; Uno
1.0 1998 rok, 3-drzwiowy, 1300 zł, tel. kom.
0692-211-426.
Sprzedam regał, tel. kom. 0502-461-079.
Meble kuchenne, stan bdb, tel. kom. 0792839-320.
Rury PCV 6 m, śr. 110, ścianka 4,2. Tunele
foliowe 4,5x30 m robocze, tel. kom. 0793777-170.
Kontener chłodniczy (agregat spalinowoelektryczny 85 m3), 8000 zł, tel. kom. 0504105-141.
Tanie AGD, tel. kom. 0510-158-880.
Aparat cyfrowy „Konica Minolta” Z5. 5.0
mega pixels, tel. kom. 0501-930-953..
Sprzedam bale dębowe, tel. kom.
0664-713-405.
Oddam ziemię z wykopu, tel. kom. 0695774-319.
Używane grzejniki żeliwne i drzwi pokojowe,
tel. (046) 838-75-53.
Model anatomiczny człowieka na stelażu, wysokość 130cm, szkielet i organy wewnętrzne,
tel. (046) 838-75-53.
Drewno kominkowe i nie tylko z drzew
owocowych sprzedam, tel. kom. 0793627-878.
Sprzedam dwa paleciaki, tel. kom. 0693335-049.
Telewizory plazmowe 42”, uszkodzone (2 szt.),
tel. (024) 277-60-70.
Drewno śliwowe, tel. kom. 0692-101-989.
Keramzyt na ocieplenia, tel. kom. 0514551-016.
Oddam za darmo sedes, zlewozmywak, umywalkę i 20m lynteks, tel. (046) 839-63-72.
Betoniarka 200 l, nowa, 1500 zł. Części zamienne, rusztowania warszawskie, tel. kom.
0603-072-751.
Sprzedam lodówkę Whirlpool i zlewozmywak
dwukomorowy z kwasówki z baterią, tel. kom.
0509-942-750.
Nową przyczepkę samochodową do rejestracji i dużą ocieplaną budę dla psa, tel. kom.
0510-799-027.
Fotelik samochodowy do 18 kg, tel. kom.
0502-768-100.
Parkiet bukowy 22mkw, tel. kom. 0880653-590.
Sprzedam wózek bliźniaczy Graco, tel. kom.
0607-138-874.
Sprzedam komplet felg stalowych R15 Passat, dwa komplety opon zimowych Kleber
195/65R15, tel. kom. 0609-450-622.
Sprzedam drzewo na pniu, tel. (046) 83866-40.
Sprzedam 120 kg orzechów włoskich po 2,50
zł, tel. (024) 285-82-25.
Sprzedam okna plastikowe + rolety i siatki, tel.
kom. 0605-725-688.
Lampy jarzeniowe, tel. kom. 0792-249-946.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0792-249-946.
Sprzedam breloczki chińskie, dużo, tel. kom.
0609-999-428.
Sprzedam stemple budowlane ok. 150 szt, tel.
kom. 0604-457-742.
Piec kominkowy wolno stojący w
obudowie kaflowej, moc grzewcza 9
kW, tel. kom. 0698-349-492.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
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Athlon 2600 z monitorem 17” Flatron LG, tel.
kom. 0511-172-564.
Krokwy 6x16, dł. 7,5m - 5 szt., tel. kom.
0696-604-979.
Skrzypce tanio, harmonia 3-rzędowa guzikowa, tel. kom. 0798-301-745.
Sprzedam drzewo opałowe i kominkowe, tel. kom. 0509-760-943.
Sprzedam komputer, procesor 1,84 GHz, karta
graficzna 64 MB, Ram 512, pojemność 74,5
GB, tel. kom. 0600-956-147.
Sprzedaż agrowłókniny, tel. kom. 0693177-813.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0608-354-272.
Ścięte drzewa - drewno opałowe, tel. kom.
0608-641-030.
Koncentrator tlenowy, wózek inwalidzki składany, kule, tel. kom. 0697-630-207.
Wysłodki buraczane, wytłoki z jabłek przywóz, tel. kom. 0502-384-747.
Ława, szafka pod telewizor i DVD, tel. kom.
0603-610-653.
Kojec, tel. kom. 0508-152-506.
Sprzedam piec CO 14-letni, pleszewski, dobry
stan, tel. kom. 0609-842-765.
Oddam za darmo meble pokojowe, tel. kom.
0793-333-725.
Agregat prądotwórczy 75 KM, tel. (046) 86172-60.
Sprzedam meble pokojowe. Tanio!, tel. kom.
0697-118-333.
Piec C.O. żeliwny, używany, 550 zł, tel. kom.
0694-335-495.

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.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
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 pracownika na dziewiarnię,
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0607443-788.
Zatrudnię krojczego, możliwość przyuczenia,
Głowno, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Argus przyjmie do pracy pracowników
ochrony z licencją. Mile widziane oferty osób
z doświadczeniem do 35 lat, tel. (046) 862-7755, 862-46-74.
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 fryzjerkę, tel. kom. 0508-946-453.
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 osobę w gospodarstwie rolnym w
okolicach Sochaczewa. Możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0604-179-044.
Zatrudnię kierowcę kat. C, może być bez
doświadcznia, 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.
Hurtownia wielobranżowa w Łowiczu pilnie
zatrudni kierowcę, sprzedawcę, magazyniera i
przedstawiciela handlowego, wysokie zarobki,
tel. kom. 0888-114-180.
Zatrudnimy osobę do pracy w pizzerii,z
własnym samochodem lub bez, tel.
kom. 0501-489-891.
Zatrudnię fryzjera, niekoniecznie z doświadczeniem, tel. kom. 0691-744-323.
Zatrudnię sprzedawcę, panele podłogowe drzwi, wymagane prawo jazdy
kat. B, tel. kom. 0668-422-789.

Szukam sprzedawcy do pracy w sklepie
spożywczym w Bobrownikach, tel. kom.
0604-786-275.
Przyjmę kobietę do opieki nad chorą osobą z
zamieszkaniem, tel. (046) 837-95-26.
Przyjmę szwaczki, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię mechanika pojazdów ciężarowych
oraz pracownika do biura, tel. kom. 0604237-423.
Avon, tel. kom. 0609-251-040.
Zatrudnię ekspedientki do pracy w
sklepie spożywczym w Łowiczu w
różnym przedziale wiekowym, tel. kom.
0512-088-422.
Machmax Partner Orange zatrudni Telemarketera/Konsultanta Telesprzedaży. Wymagania:
wykształcenie średnie, dobra komunikatywność, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z
listem motywacyjnym: agnieszka.woch@
biznesorange.pl.
Machmax Partner Orange zatrudni Przedstawiciela Handlowego. Wymagania: komunikatywność, średnie wykształcenie,
umiejętności sprzedażowe mile widziane,
prawo jazdy B, własny samochód. Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz
z listem motywacyjnym: agnieszka.woch@
biznesorange.pl.
Firma zatrudni kierowcę z kat. C + E,
tel. (046) 837-69-81 od 8.00 do 16.00.
Apteka zatrudni magistra farmacji, tel. kom.
0668-162-581.
Zatrudnimy panie do pakowania wyrobów, tel. kom. 0601-204-540, 0603091-477.
Zatrudnię przewoźników z naczepami 13,6, tel.
kom. 0601-180-303.
Zatrudnię elektryków, pomocników
elektryka, tel. kom. 0508-382-347.
Agencja ochrony zatrudni na terenie Strykowa
emerytów, rencistów, II, III grupa, tel. kom.
0605-998-279.
Zatrudnię szwaczki na stebnówkę,
overlock, cyk-cak, rygiel, stała praca.
Głowno, Kilińskiego 4, tel. kom. 0509582-258.
Zatrudnimy kierowcę na samochód firmowy,
pizzermana, kucharza do przyuczenia, Stryków, tel. kom. 0604-183-003.
Zatrudnię ślusarzy i spawaczy do stali nierdzewnej, tel. kom. 0793-065-376.
SERWIS KIA PRZYJMIE ELEKTRYKÓW, tel. kom. 0512-329-810.
Atrakcyjna praca dla młodzieży uczącej
się, tel. kom. 0888-600-539.
Zatrudnię kierowcę na samochód ciężarowy
(12 ton solówka), tel. kom. 0605-993-107.
Zatrudnię kelnera, kucharza w restauracji, tel.
kom. 0510-093-724.
Zatrudnię mężczyznę do 25 lat do
hurtowni BHP, Łowicz, prawo jazdy B,
tel. kom. 0602-390-809.
Przyjmę osobę- pomoc w nauce, tel. kom.
0601-439-657.
Avon, bezpłatne zapisy, specjalne świąteczne promocje, prezenty i najwyższe
opusty SMS/tel. 0501-032-348.
Potrzebuję opiekunki dla starszej pani, Łowicz,
tel. (046) 837-37-50.
Zatrudnię do pracy w sklepie studenta/studentkę zaocznego na umowę zlecenie, tel. kom.
0509-406-555.
Firma Wirbud Meble w Osmolinie,
gm. Sanniki zatrudni lakiernika,
tel. (024) 277-62-44.
Na kasy lub wykładanie towarów, tel. kom.
0502-430-085.
Szwaczki zatrudnię na dzianinę, Głowno, tel.
kom. 0663-026-050.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom. 0665788-787, 0605-721-125.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 0508-116-242.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, chłodnia
załadunki Lidl - Stryków, tel. kom. 0507144-595.
Zatrudnię pracownika na stację paliw, tel. kom.
0509-231-794.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom. 0605094-165.
Szwaczki, tkanina, zakład Stryków zatrudni,
tel. kom. 0663-514-363.
Przyjmę pomocnika na budowę, tel. kom.
0692-514-712, 0503-072-266.
Kobiety do cukierni, Głowno, Polna 13, tel.
kom. 0602-815-186.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kraj, tel. kom.
0606-240-378.
Kierowcę do rozwożenia ciast, Głowno, tel.
kom. 0602-815-186.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
dziewiarzy oraz osoby do formowania
skarpet, tel. kom. 0601-332-896 po
12-ej.
Poszukujemy osób do pracy w Błoniu, magazyn spożywczy, wymagana książeczka sanepid,
kontakt: 022-620-00-00 w godz. 8-18.
Zatrudnię operatora koparki kołowej,
monterów sieci wod-kan, również do
przyuczenia, tel. kom. 0607-089-654.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy, tel.
046/831-62-96.
Przyjmę do pracy od zaraz instruktora nauki
jazdy kat. B w Skierniewicach, tel. kom. 0500770-864, 0608-878-849.
Poszukuję wokalistki, tel. kom. 0608-768-698,
e-mail: kazik83@interia.pl
Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Skierniewicach, tel. kom. 0500-186-947.

Zatrudnię dekarza, cieślę 15 zł/h. Pilnie,
tel. kom. 0606-305-290.
Przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego. Stałe wynagrodzenie + prowizja. CV na:
slawomirkosinski@wp.pl
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0697777-414.
Zatrudnię od zaraz doświadczonego
mechanika samochodów ciężarowych
Scania. Wysokie zarobki, tel. kom.
0500-600-600.
Poszukuję opiekunki do dziecka Skierniewice,
tel. kom. 0503-065-795.
Fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową w Skierniewicach, tel. kom. 0509916-421.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię elektryka, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
lub bez, staże, praktyki, przyuczenia. Puszcza
Mariańska tel. kom. 0601-076-657, Kamion,
tel. kom. 0605-881-822.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane na terenie całego
kraju, tel. 046/833-98-28 wew. 40.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. 046/833-98-28 wew. 40.
Młodych dyspozycyjnych fachowców do
prac elewacyjnych i systemu k/g, praca w
Warszawie, zapewniamy nocleg, tel. kom.
0510-255-552.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i
drogowym, tel. 046/833-98-28 wew. 40,
0601-298-842.
Murarzy z doświadczeniem od zaraz na
stałe, zarobki powyżej 5000 złotych, tel. kom.
0608-224-789.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy, tel.
046/ 854-80-30.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska
zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Kontakt: 046/ 831-81-16,
0503-050-650.
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.
Sprzątacza/kę, tel. kom. 0792-455-236.
Szwaczki, Żyrardów, jedna zmiana, osiem
godzin, wysokie zarobki, tel. kom. 0664727-734.
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, wymagane prawo jazdy C+E, tel.
kom. 0601-264-267.
Ciekawa praca w AVON, zero zobowiązań, zadzwoń, spróbuj. Tel/sms. 0782669-309.
Zatrudnię kelnera do Hotelu Hetmańskiego. Wymagania: kwalifikacje
zawodowe lub doświadczenie, wysoka
kultura osobista, dobra prezencja.
Kontakt: 0-792-070-066.
Zatrudnię pracownika na stanowisko mechanika samochodowego, mile widziana
znajomość podstaw elektrotechniki, tel. kom.
0601-803-156.
Przyjmę kierowcę kategorii C, tel. kom.
0602-297-895.

Szwalnia przyjmie przeszycia, tel. (042) 71936-93 po 20.00, tel. kom. 0508-718-574.
Główny księgowy. Certyfikat, faktura
VAT, tel. kom. 0664-973-140.
Młoda, dyspozycyjna, z doświadczeniem
zawodowym poszukuje pracy w biurze,
najchętniej w Łowiczu, tel. kom. 0693960-636.
Szukam pracy chałupniczej - szycie, tel. kom.
0517-802-523.
Poszukuję pracy: kat. B + C + E ADR najlepiej
dorywczo, tel. kom. 0515-705-284.
Szycie chałupniczo, tel. kom. 0507-152-983.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0660318-692.
Przyjmę pracę chałupniczą - pakowanie, składanie, inne. Posiadam własny
transport, tel. kom. 0508-540-440, 0693902-442.
Inżynier mechanik konstruktor podejmie pracę
na umowę o pracę, o dzieło lub zlecenie, tel.
kom. 0667-069-271.
Remontowanie mieszkań, malowanie, gipsowanie, terakota, glazura i panele podłogowe,
tel. kom. 0667-248-212.
Emeryt podejmie pracę, znajomość niemieckiego, tel. kom. 0609-999-428.
Poszukuję pracy - pomoc w kuchni, sprzątanie, pakowanie, sortowanie, tel. kom.
0885-734-183.
Kierowca kat. C z doświadczeniem, tel. kom.
0886-098-053.
Pomoc domowa (sprzątanie, gotowanie, mycie
okien), tel. kom. 0691-014-793.
Młody kreatywny pracownik resortu MSWiA
podejmie dodatkową pracę, wykształcenie
wyższe, tel. kom. 0609-355-534.
Młoda emerytka poszukuje pracy, oprócz
nocy, okolice Głowna, Strykowa, tel. kom.
0665-495-656.

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0662646-959.
Kierowca B, C, E podejmie pracę od zaraz, niekoniecznie w zawodzie, Głowno i
okolice, tel. kom. 0880-136-475.
Przyjmę przeszycia, dzianina, tel. kom.
0516-088-128.
Studentka podejmie pracę w weekendy, tel.
kom. 0603-839-664.
Student zaoczny 5 roku informatyki UŁ
podejmie wszelką pracę na terenie Głowna
lub okolic, tel. kom. 0792-701-120, jendrjej@gmail.com.

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. 0607-916001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom. 0608484-079.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Cyfrowe wideofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna i okolicznościowa, fotoksiążki, pokazy slajdów, tel. kom. 0608372-976.
Fotografia ślubna, chrzty, komunie. Auto do
śluby Toyota Rav 4 złota. www.twojefotowideo.com, tel. kom. 0505-429-742.
Fotografowanie, tel. kom. 0606-630-448.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.
Foto wideo 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.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737 0668327-588.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
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.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
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.
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.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Kominki budowa, serwis, wkłady wodne, tradycyjne elektryczne.Ekspozycja
ul. Tkaczew 7A, tel. kom. 0607-090-243
0602-282-415.
Kominy kwasowe - sprzedaż i montaż, tel.
kom. 0602-282-415.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki-profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
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.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602-513558, 0608-810-953.
Usługi remontowo-stolarskie, tel. kom.
0783-487-655.
Sufity podwieszane, gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 0511-337-768.
Dachy krycie, tel. kom. 0505-676-175.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji,
akcesoria do kominków, również z montażem,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605-286-268.
Stolarstwo, tel. kom. 0783-487-655.
Wylewki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0606-314-749.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Roboty budowlane, murowanie, tynkowanie,
adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Usługi budowlane, budowy domów, budynków gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru,
układanie glazury i terakoty, tel. (046) 83963-72.
Cyklinowanie z polerowaniem, lakierowanie parkietów, tel. kom. 0607090-260.
Glazura, gipsy, malowanie, tel. kom. 0667189-382.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Montaż drzwi, okien- obróbka, tel. kom.
0693-824-684.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.

Montaż kabin prysznicowych, ceramiki
sanitarnej- łazienki, tel. kom. 0693824-684.
Komleksowe wykończenia wnętrz i aranżacja
poddaszy, tel. (046) 839-62-30, tel. kom.
0606-428-162.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Usługi ogólnobudowlane, faktury VAT, tel.
kom. 0600-614-596, 0506-109-700.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Docieplenia, tel. kom. 0606-428-162.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni
z kostki brukowej „Budomix” Łowicz,
ul. Armii Krajowej 45 c,d, tel. (046) 83749-54(55).
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Malowanie, gładź gipsowa, sufity podwieszane, docieplanie strychów, elewacje, podbitki,
tel. kom. 0783-153-006.
Montaż paneli podłogowych, ściennych, tel.
kom. 0723-327-167.
Cyklinowanie, tel. kom. 0666-088-518.
Gładzie malowanie, ścianki oraz sufity kartonowo-gipsowe, tel. kom. 0723-327-167.
Usługi wykończeniowe, tel. kom.
0782-860-011.
Glazura, terakota, panele, wszelkie zabudowy.
Adaptacja poddaszy, sufity podwieszane,
gładź, malowanie, szafy, pawlacze. Wymiana
okien i drzwi, tel. (046) 837-73-99, tel. kom.
0605-562-651.
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.
Glazura, terakota, tel. kom. 0602-717-207.
Murowanie, tynki, wylewki, murowanie z
klinkieru, tel. kom. 0692-890-451.
Malowanie, gładź, glazura, tanio, tel.
kom. 0693-278-958.
Wykonuję tynki, gładzie, malowanie, tel. kom.
0728-382-315.
Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom. 0668422-789.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe wykonam, tel. kom. 0516-153-870.
Terakota, glazura, malowanie, gips i kartongips, docieplenia, tel. kom. 0605-385-489.
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Projekty budowlane, nadzory, przeglądy okresowe, książki obiektów, tel.
kom. 0505-928-424.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty,
przyłącza wewnątrz zabudowań, w ogrodach,
tel. kom. 0501-074-060.
Osuszanie pomieszczeń, wiercenie otworów
w betonie od fi 80mm do 200mm, tel. kom.
0501-074-060.
Gipsy, malowanie, panele, sufity podwieszane,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.
Montaż drzwi, paneli, glazura, terakota, gładzie
itp., tel. kom. 0508-313-799.
Docieplanie budynków, poddaszy,
kompleksowe remonty, tel. kom. 0516061-848.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie,
panele podłogowe, podbitki, docieplenia, tel.
kom. 0697-638-898.
Glazura, terakota, boazeria, panele,
podłogi szwedzkie, gładzie, tel. kom.
0693-208-999.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, tel. kom. 0602736-692 0512-342-751.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0505-092-767.
Malowanie, gipsowanie, płyta karton-gips,
glazura, terakota, panele budowlane, tel. kom.
0668-462-197.
Betoniarko- mieszarki od 400 do 800l,
napędzane elektrycznie i hydraulicznie,
tel. kom. 0608-128-670.
Docieplenia budynków, poddasza, wykończenia wnętrz, tel. kom. 0664-742-196.
Doświadczony fachowiec wykona remont w
zakresie: tynkowanie, posadzki, gipsy, regipsy,
glazura, terakota, panele, inne. Krótkie terminy,
tel. kom. 0601-576-242.
Układanie glazury i terakoty, modernizacje
łazienek, solidnie, tel. kom. 0602-648-497.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503.
Malowanie ścian i układanie paneli, tel. kom.
0607-244-363.
Tynki cementowo-wapienne i inne prace wykończeniowe, solidnie, szybko,
tanio, tel. kom. 0694-007-906.
Tynki maszynowe wykonamy solidnie, tel.
kom. 0505-138-185.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Usługi stolarskie, tel. kom. 0606-859961.
Wykończenia wnętrz od A do Z, tel. kom.
0880-332-481.
Solidnie układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier, gipsy, tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0793-035-025.
Glazura, terakota, płyta K/G, gipsowanie,
malowanie itp. Krótkie terminy realizacji, tel.
kom. 0784-464-959.
Drobne usługi remontowo-budowlane, szeroki
zakres, tel. kom. 0666-992-234.
Remonty od A do Z, tel. kom. 0608810-953.
Niewielkie remonty - gips płyta K/G, malowanie, panele, tel. kom. 0602-713-466.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, tel. kom.
0693-332-598 0502-321-390.
Specjalistyczne usługi remontowe - firma „Spec-Rem” (rachunki): elewacje,
poddasza, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0604-139-249.
Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0661-850694.
Ślusarstwo, ogrodzenia metalowe,
tel. (046) 874-61-37 po 15.00, tel. kom.
0510-350-349.
Gładź, malowanie, solidnie, tel.
kom. 0884-149-435.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom. 0601306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
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Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
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.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne nowe, przeróbki. Tanio,
szybko, wystawiamy rachunki, tel. kom.
0880-850-697.
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.
Odzysk ciepła- wentylacja mechaniczna rekuperatory, sprzedaż, montaż,www.domitech.pl,
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem
na 7% Vat, tel. kom. 0507-043-684.
Montaż anten, TV/Sat, alarmy, domofony,
wideofony, telewizja przemysłowa, CCTV,
tel. kom. 0662-737-557.

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.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0609661-559, 0880-442-001.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Śluby Jaguar Sovereign 20-letni, tel.
kom. 0603-107-489.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Gabinet Naturalnej Medycyny, tel. kom.
0791-189-485.
Dekoracja sal weselnych, pokrowce, obrusy,
tel. kom. 0693-776-474.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy model - śluby, tel. kom. 0728-348-420.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.

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.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
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.
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.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
Usługi transportowe: piach, podsypka, źwir,
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.
Wykonuję gładzie, malowania, glazura, terakota, montaż płyt kartonowo-gipsowych, tel.
kom. 0781-993-189.
Wesela, bale, imprezy okolicznościowe! Zespół
z wokalistką! Tanio! Solidnie!, tel. kom. 0668493-423 0693-754-349.
Pranie dywanów i tapicerki meblowo-samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.
Zespół muzyczny „Diament” - wesela,
bale, imprezy okolicznościowe, tel.
kom. 0695-761-385, 0661-937-393.
Biuro rachunkowe, tel. kom. 0604794-164.
Dekoracja kościołów, sal weselnych i innych,
obrusy, pokrowce, tel. (046) 837-95-67, tel.
kom. 0512-250-166.
Usługi transportowe: przewóz pisku, żwiru itp.,
tel. kom. 0600-895-026.
Skanowanie filmów, slajdów, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-630-448.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne, do chrztu,
komunijne. Tanio, tel. kom. 0695-551-572.
Usługi transportowe, bus, tel. kom. 0691656-974.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0510158-880.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027388.
Zespół muzyczny Kris - bale, wesela, tel. kom.
0502-473-091.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony. Nowe na
miarę. Renowacja i czyszczenie Łowicz, róg
ul. Bolimowskiej i Baczyńskiego, I i III środa
miesiąca godz. 12-17.
Ślusarstwo, usługi spawalnicze - spawanie aluminium i kwasówki, tel. kom.
0600-445-127.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
wykładzin i tapicerek u klienta,
tel. (046) 837-73-07, tel. kom. 0694876-103.
Fotografia ślubna i okolicznościowa. Oferuję
album, fotoksiążkę itp. Zdjęcia reportażowe i
artystyczne, tel. kom. 0506-522-289.
Szycie miarowe dla nietypowych, dojazd do
klienta, projekt, wykonanie, tel. kom. 0785623-446.
Zaginęła legitymacja studencka Milczarek
Alicja, tel. kom. 0605-097-992.
Zawiozę towar do centralnych magazynów Tesco, Teresin oraz okolice, usługi transportowe,
tel. kom. 0516-463-007.
Idą święta posprzątam super Twój dom. Zadzwoń, tel. kom. 0694-199-179.
Wynajem limuzyn i aut retro, tel. kom.
0605-305-579.
Usługi krawieckie P.P.H.U. EMI-STYLE, Łowicz, ul. Młyńska 5, tel. kom. 0502-056-577.

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.

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.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.
Komputeropisanie - tanio, tel. kom. 0502263-024.

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
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.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Angielski profesjonalnie, tel. (046) 83753-15.
Prezentacje maturalna, doświadczenie, tel.
kom. 0608-433-138.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
lekcje, tel. kom. 0501-475-100.
Chemia korepetycje, matura, tel. kom. 0601613-963.
Biologia, matura, tel. kom. 0665-110-977
Łowicz.
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.
Studentka 5 roku, korepetycje, szkoły podstawowe, gimnazjum, tel. kom. 0664-004-865.
Matematyka, po 16.00, tel. kom. 0696-545562.
Korepetycje z języka polskiego, pomoc dzieciom klas 0-3, tel. kom. 0691-302-182.
Matematyka, korepetycje. Student bankowość,
finanse, tanio, tel. kom. 0694-658-974.
Korepetycje z języka niemieckiego, tel.
kom. 0609-995-589.
Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.
Angielski korepetycje, tel. kom. 0607-734211.
Magister anglistyki, nauczyciel, wszystkie
poziomy, tel. kom. 0507-506-905.
Język polski, korepetycje. Dojeżdżam, tel. kom.
0509-766-108.
Prezentacje maturalne, solidnie, niedrogo, tel.
kom. 0509-766-108.
Angielski- tłumaczenia, tel. kom. 0508501-278.
Korepetycje z jęz. angielskiego, tel. kom.
0603-758-271.
Angielski, matura, tłumaczenia, tel. kom.
0664-084-141.
Matematyka, chemia -korepetycje, 25 zł/h,
rzetelnie, tel. kom. 0512-537-815.
Angielski-korepetycje, tel. kom. 0600-884375.
Język angielski - korepetycje, natura i nauka.
Grypy bądź osoby, tel. kom. 0606-876-395.
Angielski, tanio, tel. kom. 0667-160-766.
Niemiecki, Skierniewice, tel. kom. 0500368-221.

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 buraczek ćwikłowy, tel. kom. 0886825-610.
Kupię ziemniaki paszowe, tel. kom. 0604178-976.

Firma Handlowa Agro-Animal pośredniczy w sprzedaży i zakupie
prosiąt, tuczników i bydła., tel. kom.
0504-270-890.
Kupię maciory, knury, krowy pourazowe, byki, tel. kom. 0726-121-861.
Skup macior, knurów i krów, tel. kom. 0608731-038.
Skup bydła, Niedźwiada, w każdą środę
w godz. 8.00-9.00, płatne przelewem,
tel. kom. 0504-270-890.

Kupię ciągnik i maszyny rolnicze, tel.
kom. 0608-354-272.

Wieniec rozpylaczy opryskiwacza sadowniczego starego typu, tel. kom. 0889-126-078.
Kupię kosiarkę listwową Osa, zgrabiarkę 4, tel.
kom. 0502-939-200.
Ursus 4514, 5314, tel. kom. 0601-654-447.
Silnik C-360 do remontu lub blok nieuszkodzony, tel. kom. 0609-502-124.

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

Słoma i siano, duże bele, Złaków Borowy 28, tel. kom. 0691-753-381.
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.
Kapusta biała holenderska, duże ilości,
tel. (046) 856-83-50, tel. kom. 0664-083-373.
Siano prasowane i luzem, Placencja6,
tel. (046) 830-38-98.
Słoma, bele 120x120, tel. kom. 0606324-970.
Pszenica jara, którą można wysiewać
w listopadzie - po kukurydzy, tel. kom.
0502-585-456.
Sprzedam słomę w kostkach - 1,50 szt. Łowicz,
tel. kom. 0693-960-636.
Sprzedam siano w kostkach - 3 zł szt. Łowicz,
tel. kom. 0693-960-636.
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 siano, tel. kom. 0603-871-252 po
16.00-tej.
Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.
Jęczmień 20 t, słoma, tel. kom. 0506-335468.
Siano, tel. (046) 838-83-54.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0607-065-145.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0601-776221.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom. 0609705-840.
Jabłka deserowe, różne odmiany, tel. kom.
0505-630-402.
Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.
Jęczmień, pszenicę, ok.20t, tel. kom. 0667459-967.
Sprzedam 6ton pszenicy, tel. kom. 0668-165645, Błędów.
Owies, mieszkankę i pszenżyto, tel. kom.
0504-832-533.
Żyto, mieszankę, pszenżyto, tel. kom. 0887630-510.
Sprzedam słomę, Złaków, tel. kom. 0666141-187.
Zboże paszowe, tel. kom. 0693-922-742.
Jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto,
kukurydza (duże ilości) z dostawą, tel.
kom. 0693-841-304.
Sprzedaż jabłek deserowych, tel. kom. 0507345-595.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza,
tel. kom. 0606-370-008.
Sprzedam kapustę zimową tanio, tel. kom.
0723-461-250.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
0666-862-918.
Pszenżyto 3 t, tel. kom. 0503-124-344.
Sianokiszonka w belach, tel. kom. 0602522-478.
Siano i słoma w małych kostkach, tel. kom.
0665-489-174.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0726200-072.
Owies, pszenżyto, jęczmień, tel. kom. 0694081-525.
Słomę żytnią w kostkach, tel. kom. 0605277-496.
Sprzedam pszenżyto i mieszankę, tel. kom.
0698-221-774..
Sprzedam 3 tony owsa i mieszalnik 1-tonowy,
tel. kom. 0600-876-355.
Sprzedam słomę, gm. Bedlno, tel. kom.
0607-996-170.
Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 4
t, tel. kom. 0607-981-076.
Sprzedam pszenżyto, żyto, słomę w kostkach
ze stodoły, tel. kom. 0609-524-491.
Sprzedam sadzeniaki, tel. kom. 0515-236142.
Sprzedam słomę z mieszanki 1000 belek, siano
700 belek, okolice Osmolina, tel. (024) 27773-73.
Sprzedam 15 t czystego pszenżyta, tel. kom.
0880-280-810.
Sprzedam siano, duże belki, tel. kom. 0604457-742.
Sprzedam pszenżyto i pszenicę jarą,
tel. (046) 838-61-01, tel. kom. 0511-635-142.
Żyto paszowe 2,5 tony, tel. (046) 839-22-83.
Owies, jęczmień, żyto, tel. (046) 838-06-71.
Sprzedam słomę prasowaną, tel. (046) 83864-56.

Siano i sianokiszonka, tel. kom. 0692-648948.
Siano belowane, tel. (046) 838-50-24.
Pszenżyto, tel. kom. 0509-171-283.
Jałówki hodowlane cielne, tel. kom.
0602-551-264.
Łubin żółty, słodki, tel. kom. 0501-399-487.
Wytłoki z jabłek, wysłodki buraczane przywóz, tel. kom. 0605-255-914.
Pszenżyto 5 t, tel. kom. 0509-381-746.
Przywiozę wytłoki z jabłek, wysłodki
buraczane, tel. kom. 0695-608-762.
Sprzedam kukurydzę 5 t, tel. kom. 0602855-861.
Żyto, owies, tel. kom. 0661-162-575.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 83813-86.
Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0693975-413.
Krowę i cielaka, tel. kom. 0660-437-464.
Jałówka wysokocielna (duża), termin
12.01.2009 rok, tel. kom. 0608-643-187.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
wycielenia 26.XII.2008, tel. (024) 285-39-49
wieczorem, tel. kom. 0691-355-728.
Sprzedam jałówkę cielną. Termin: luty,
tel. (046) 874-60-47.
Jałówki wysokocielne, tel. kom. 0661224-830.
Jałówkę cielną białoczerwoną ( mieszaniec),
wycielenie 12.12.08, tel. kom. 0785-623-418.
Jałówkę wysokocielną i krowę, tel. kom.
0609-310-713.
Sprzedam krowę, drugie wycielenie, tel. kom.
0888-822-173.
Jałówka wysokocielna, Bednary 128, tel. kom.
0668-765-370.
Krowa, termin 28 XI, tel. (046) 838-43-69.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 83814-75, tel. kom. 0502-404-048.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0691-534526.
Jałówka wysokocielna i 2 roczne jałówki, tel.
kom. 0781-454-314.
Młoda krowa i jałówka cielna, jałówka po
wycieleniu, byczek 300 kg, tel. kom. 0509324-542.
Sprzedam 2 jałówki hodowlane 72% HF, tel.
kom. 0665-739-052.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, Sierakowice
Lewe 32, tel. (046) 835-30-58.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0696-722-736.
Jałówki (5 szt.) w wadze 300-420 kg, zacielone
i do zacielenia, tel. (046) 838-02-65, tel. kom.
0500-629-239.
Jałówka 6 miesięcy cielna i dojarka, Otolice
17 k.Łowicza.
Sprzedam jałówkę cielną, krowę 4 miesiące
cielną, tel. kom. 0601-852-657.
Jałówka biało-czerwona, krowa na wycieleniu,
tel. kom. 0696-425-109.
Klacz jasny kasztan 18 miesięcy, tel. (046) 83808-19.
Jałówka na wycieleniu, termin 21 grudzień,
tel. (046) 838-89-79.
Jałówka cielna, tel. kom. 0663-361-769.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, 24.12.2008,
tel. kom. 0604-178-976.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 20
grudzień, tel. kom. 0608-254-009.
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia 5 grudzień, tel. (046) 838-13-75.
Jałówka wysokocielna, termin wycielenia
08.XII, tel. (046) 838-17-97.
Dwie krowy biało-czerwone, wycielenie grudzień, styczeń, tel. kom. 0784-922-689.
Krowa wysokocielna (duża), termin 1.XII, tel.
kom. 0512-874-011.
Klacz zimnokrwista, zaźrebioną z pochodzeniem, tel. kom. 0501-399-487.
Sprzedam jałówki wysokocielne, gm. Nowosolna, tel. (042) 671-46-00.
Sprzedam byczka 250 - 300 kg, tel. kom.
0888-822-173.
Dwie jałówki na wycieleniu, Urzecze 73,
tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam młode krowy wysokomleczne,
tel. (042) 719-97-01, tel. kom. 0603-260-365.
Jałówka wysokocielna, jałówka po wycieleniu
2 miesiące, tel. kom. 0793-051-461.
Krowa z drugim cielakiem, 6 miesięcy cielna,
tel. kom. 0691-534-526.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam przedni pług spychający od Białoruśki, okna metalowe 8 szt 110x85cm, tel.
kom. 0512-452-513.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0604844-505.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne, Biała
k. Zgierza, tel. kom. 0501-363-951.
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.
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Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu,
tel. kom. 0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, przyczepę wywrotką 4,5t dzwonić po 18.00,
tel. (046) 838-40-77.
Prasa kostkujca Z-224, stan bdb, prasa
rolująca Grenland, baloty 120x120,
sznurek, rotor, noże, stan bdb, tel. kom.
0721-469-563.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem,
przyczepę, siewnik 21 rurek. Likwidacja, tel.
kom. 0888-107-443.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.
Agregat podorywkowy 6-łapowy, 2-letni, tel.
kom. 0691-032-357.
Sprzedam schładzalnik 420 l, kwotę mleczną
29000, tel. (046) 838-28-19.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Ślęza sadownicza, mały kosz, duży kosz, tel.
kom. 0506-188-515.
Sprzedam ciągnik Renault 110 54, 110 KM,
4x4, Stan bdb., tel. kom. 0696-058-703.
Przyczepa D-47, tel. kom. 0505-997-941.
Wykonuję maszyny do łupania drewna
i pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
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.
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.
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.
Rozrzutniki Tandem 6 t, talerzówki, agregaty,
tury, tel. (046) 837-53-86.
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.
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.
Zetor 77-45 1988rok, tel. kom. 500222737.
Belarus NTZ, nowe, raty, gwarancja, tel. kom.
501504723.
Nowe tury-MTZ, Zetor, Ursus itp, tel. kom.
501504723.
Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.
Trelinka, duże ilości, tel. kom. 0604208-588.
Tanio sprzedam pług 4-skibowy i gleboryzarkę,
tel. kom. 0606-383-995.
Kombajn ziemniaczany Anna 1992 r., stan
bdb., mało używany, tel. (042) 719-58-27.
Prasę Z-224/1 Sipma 2001 rok, 1-y właściciel,
rozrzutnik obornika 1-osiowy do remontu,
rozsiewacz nawozu Kos, tel. kom. 0697436-224.

Sprzedam śrutownik na kamieniach polowych,
tel. kom. 0664-715-685.
Sprzedam prasę kostkującą Famarol, 2003 rok,
pierwszy właściciel, garażowana, stan. bdb,
tel. (046) 837-13-22, tel. kom. 0785-539-540.
Prasa kostkująca Sipma, 1995 rok, stan bdb,
tel. kom. 0600-375-436.
Beczka asenizacyjna, 4500 l, tel. kom. 0698356-221.
Ciągnik C-330M, 1990 rok, stan bdb., tel. kom.
0662-439-635.
Sprzedam dwukółkę ciągnikową, tel. kom.
0601-983-597.
Sprzedaż brykieciarek do wyrobu brykietów
ze słomy i siana, Łowicz, tel. kom. 0501074-060.
Prasa rolująca Claas 46, kombajn Bizon Z-056,
1989 rok, tel. kom. 0607-168-196.
Ciągnik 3512, ciągnik Massey Ferguson 690,
prasa Z-224, tel. kom. 0604-281-093.
Maszt widlaka przystosowany do ciągnika,
tanio, tel. kom. 0600-696-620.
Mieszalnik paszowy pojemność 1000 kg,
tel. (042) 719-59-41.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Przyczepa 3 t bez wywrotu, tel. kom. 0697638-898.
Wycinaki do kiszonek mieczowe,
tel. (024) 356-20-88.
Barakowóz, kopaczka, śrutownik, tel. kom.
0696-747-339.
Beczka asenizacyjna holenderska, tel.
kom. 0601-272-521.
Zetor 5211, 1988 rok, tel. kom. 0604-961560.
Orkan do zielonek niemiecki,
tel. (024) 356-20-88.
MTZ 82 Pronar, 2002 rok + Tur samopoziomujący, widły, łycha, tel. kom. 0693-824-664.
Siewnik zbożowy Poznaniak 6, tel. kom.
0697-714-837.
Ciągnik 914, 4x4, 1987 rok, pług 5 Unii i 4, tel.
kom. 0784-922-689.
Bizon Z-56, 1988 rok, I właściciel, tel. kom.
0468-388-879.
Siewnik zbożowy Mazur 4 m, wózek widłowy
Linde 4,5 t, tel. (046) 861-25-51, tel. kom.
0606-989-475.
Waga do żywca 1 t, karmniki dla trzody, tel.
kom. 0606-989-475.
Siewka do nawozu Kos, 2 silniki: 7,5 kW, 4,5
kW, dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0608-220222 po 20.00-tej.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, 2003 rok i
1990 rok, prasa rolująca Warfama, 2005 rok,
ładowacz Tur do Zetora 5340, 8540, 7211,
John Deere, Ursus 5314, MF 255, tel. kom.
0501-504-723.
Sprzedam sadzarkę 4-rzędowa do warzyw, tel.
kom. 0661-268-316.
Kombajn Anna, rozrzutnik obornika jednoosiowy, zbieracz liści buraczanych, stan maszyn
dobry, tel. (024) 285-52-24.
Sprzedam przyczepę 9 t do remontu, tel. kom.
0603-255-672.
Części do C-330, lejek z wałkiem, tel. kom.
0692-617-239.
Ciągnik Zetor 5211 1989 rok, idealny do sadu,
talerzówka hydrauliczna szer. 3 m, 1989 rok
grudziądzka, tel. kom. 0518-877-966.
Ciągnik Zetor 6011 1984 rok, brona talerzowa
szer. 2,9 m, tel. kom. 0514-407-949.
Rozrzutnik dwuosiowy, siewnik Poznaniak,
Orkan II, pług 3-skibowy, tel. (024) 277-48-09,
tel. kom. 0693-555-430.
Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0503-124344.
Sprzedam C- 328 z silnikiem C- 330 bez prawa
rejestracji, tel. kom. 0604-526-273.
Widlak akumulatorowy i gazowy, tel. kom.
0669-046-694.
C-360, stan bdb, tel. kom. 0505-140-388.
C-330, stan bdb, tel. kom. 0501-615-395.
Ładowacz obornika na podnośnik ciągnika, tel.
kom. 0509-324-542.
Kultywator 13, śrutownik na kamienie, silnik
elektryczny 5 KW na wózku, 350 kg saletrzaku,
100 kg saletry, tel. kom. 0500-327-996.
Ładowacz czeski UNHZ 500, stan
bdb, w oryginale, nowa mocniejsza
pompa, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0609-310-849.
Waga inwentarska tonowa, tel. kom. 0602522-478.
Ciągnik Renault 110 KM, idealny, tel. kom.
0511-345-546.
Kosiarka dyskowa Deutz Fahr, hydrauliczna,
tel. kom. 0511-345-546.
Rozsiewacz Amazone hydrauliczny, tel. kom.
0511-345-546.
Zgrabiarka Fella Tandem, tel. kom. 0511345-546.
Przetrząsałka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0511-345-546.

Kosiarka rotacyjna polska, tel. kom. 0511345-546.
Sprzedam ciągnik MF- 255, rocznik 1986, tel.
kom. 0503-515-552.
Sprzedam zgrabiarkę karuzelową STOLL, tel.
kom. 0501-104-739.
Ciągnik Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał,
Wygoda 58A.
Pług 4-skibowy, 1996 rok, tel. kom. 0724098-667.
Rozrzutnik 1-osiowy, 1988 rok, w oryginale,
3,5 t, tel. kom. 0784-650-405.
Waga stacjonarna 1 t, silnik C-360-3P, tel. kom.
0693-830-160.
Rozrzutnik obornika 9 t, przetrząsacz Stoll, tel.
kom. 0693-830-160.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan dobry, tel. kom.
0516-415-834.
Agregat uprawowo -siewny 3 m 2004 rok,
brona wirująca z hydropakiem, pełnym wałem,
2004 rok, 23000 zł, tel. kom. 0601-225-925.
Rozrzutnik Tandem 6 t, stan bdb, tel. (046) 83849-92.
Pług 4-skibowy obrotowy 2004 rok Huard,
13000 zł, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Rozsiewacz nawozów Amazonka 1 t, 8000 zł,
tel. (042) 719-86-57, tel. kom. 0601-225-925.
Prasa zwijająca Riviera 2003 rok, wiązana
na siatkę lub sznurek, możliwość kiszonki,
33000 zł + VAT, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Opryskiwacz podwieszany 1000 l 18 m ramiona, 8200 zł, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, kombajn
ziemniaczany Karlik, tel. (046) 838-88-60, tel.
kom. 0697-736-601.
Przyczepa ład. 4 t, 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0506-097-827.
Zetor 5340, krajowy, beczkowóz 3000 l, Sipma
Z-224/1, tel. kom. 0604-213-682.
Kombajn Bolko, agregat bronowy, brony lekkie
5, obsypniki do ziemniaków 3-, 5-redlinowe,
sadzarka czeska, tel. kom. 0793-777-170.
Siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom. 0793777-170.
Beczkowóz ocynkowany 5000 lub 3300 l, tel.
kom. 0506-829-897.
Ciągnik MF 3080, 4x4, 1988 rok, tel.
kom. 0506-693-962.
Rozrzutnik 1- osiowy i siewnik poznaniak, tel.
kom. 0509-112-139.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, rozrzutnik 6
tonowy Tandem mało używany - 1 sezon, tel.
kom. 0502-453-671.
Ciągnik 4011 przerobiony na 60, 8.500 zł, tel.
kom. 0887-211-270.
Siewnik do kukurydzy pneumatyczny, czterorzędowy Monoair, tel. kom. 0888-147-111.
Sprzedam Orkan, tel. kom. 0503-696-557.
Sprzedam maszt od widlaka przystosowany
do ciągnika, wysokość 3,40, tel. (024) 36277-68.
Talerzówka, tel. kom. 0604-844-505.
Bizon 1986 rok, tel. kom. 0693-596464.
Przyczepa sztywna 6 t zarejestrowana, stan bdb,
4500 zł, tel. kom. 0506-123-651.
Śrutownik w bardzo dobrym stanie, kamienie
50 nie nacinane, tel. (046) 838-69-44.
MF 255 z kabiną, tel. kom. 0604-213-682.
C-385 1981 rok stan dobry, przyczepa D-47 4,5
t wywrot, tel. kom. 0692-601-689.
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 7340, 4x4
1997 rok, beczka asenizacyjna HTS Forshrit
8000l (plastik), prasa rolująca Deutch-Fahr
Vicon 2001 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa Z-224/2 Sipma 2002 rok, ładowacz
Tur do ciągnika Zetor 5340, 7340, 7245 lub
podobne, tel. kom. 0692-601-689.
Zetor 5211, 1988 rok ze wspomaganiem, tel.
kom. 0692-601-689.
Ciągnik Valtra-700 4x4 2002 rok 75KM z
turem, tel. kom. 0608-420-169.
Kabina do MF-255 lub 3512, 1400 zł, tel. kom.
0608-420-169.
Siewnik zbożowy 2100 zł, dmuchawa zbożowa 1100 zł, gruber 7 łap 2500 zł, tel. kom.
0663-647-066.
Sprzedam sadzarkę 4-rzędową do warzyw,
klatki porodowe dla macior, tel. kom. 0661268-316.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
C-330, Cyklop, mieszalnik 2 t, tel. kom.
0601-750-723.
Massey Ferguson 698 90 KM, 1986 rok, tel.
kom. 0601-635-380.
Sprzedam Tur do C-330, stan bdb, 2004 rok,
3200 zł, tel. kom. 0504-609-651.
Sprzedam zbiornik na mleko jednofazowy 330
l, tel. kom. 0785-530-800.

MTZ-80, 1992 rok, stan bdb, przebieg 1800
Mtg, tel. kom. 0666-971-634.
Rozrzutnik dwuosiowy polski z nadstawkami
do kukurydzy 3 szt., cena od 7000 do 10000 zł,
tel. (024) 289-83-64, tel. kom. 0790-446-386.
Tur do C330, tel. kom. 0667-133-729.
Sprzedam dmuchawę do zboża, tel. kom.
0694-282-452.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, tel.
kom. 0691-721-493.
Rozrzutnik dwuosiowy, tur do C-330, tel. kom.
0792-025-205.
Sprzedam ciągnik Ursus C-355 z kabiną Sokółka, stan dobry, Sadowo 22, gm. Iłów.
Sprzedam Ursus C-330M, 1987 rok, stan bdb,
18700 zł, tel. kom. 0504-609-651.
Wóz samozbierający jugosłowiański, tel. kom.
0697-714-837.
Sprzedam ciągnik C-360, pług 3-skibowy,
przyczepa 4,5 t, budynek mieszkalny i gospodarczy, tel. kom. 0609-256-020.
Sprzedam ciągnik C-360, 1973 rok, uszkodzona skrzynia biegów, tel. (024) 277-96-26.
Ciągnik silnik C-330, tył Zetora, przyczepa 3,5
t, tel. kom. 0792-249-946.
Zetor 7745, 1990 rok i Zetor 9540, 1995 rok,
tel. kom. 0691-517-865.
Rama do kultywatora na profilu, nowa, tel.
kom. 0782-719-099.
C-330, 1979 rok, zarejestrowany, opłacony, z
kabiną, tel. kom. 0502-939-200.
Rozrzutnik jednoosiowy 3t, 1995 rok, tel. kom.
0880-353-819.
Kopaczka dwurzędowa, tel. kom. 0502939-200.
Glebogryzarka 1,6m, tel. kom. 0880-353819.
Zgrabiarka 5-gwiazdowa, tel. kom. 0880353-819.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0502-939-200.
Opiełacz 6-rzędowy do warzyw i truskawek
-wielorak, tel. kom. 0502-939-200.
Rozdrabniacz Jemioł 1,5 kW, Jemioł bez
silnika, tel. kom. 0880-353-819.
ES z podnośnikiem, tel. kom. 0608-845-436.
Prasy rolujące różne, tel. (046) 838-2014, tel. kom. 0660-117-565.
Tury do: C 360, 330, 3512, 2812, T-25- nowe
systemy mocowan, szerokie łyżki, krokodyle 2
i 3 sekcyjne, tel. kom. 0608-128-670.
Tur 3-sekcyjny Hydramet do Zetora 5320,
3320, 5211 i pochodnych, tel. kom. 0608128-670.
Ursus 2812, 1994 rok, oryginał, 2500 Mtg, Ursus C-360 3P, 1988 rok, z kabiną w oryginale,
tel. kom. 0608-128-670.
Rozrzutnik 2-osiowy po remoncie na resorach,
tel. kom. 0608-128-670.
Zetor 7245, tel. kom. 0887-535-506.
MTZ 80, 1990 rok z turem 1200 motogodzin
do małych poprawek, tel. kom. 0506-713289.
Sprzedam motoreduktor do wyciągu obornika
o dużej mocy, tel. kom. 0608-580-044.
Rozdrabniacz buraków Jemioł, tel. kom.
0601-662-915.
Ładowacz do bel zawieszany hydraulicznie,
tel. kom. 0781-237-666.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 3,5 t, tel. kom.
0693-177-813.
Prasa Sipma Z-276/1, 120x150, tel. kom.
0607-809-288.
Prasa Sipma Z-279/1 lub Warfama Z-543, tel.
kom. 0608-354-272.
Prasa Sipma Z-224/1, stan bdb, tel. kom.
0608-106-614.
Prasa Sipma Z-224/1, 1992 rok, Orkan 2, tel.
kom. 0604-186-659.
Ursus 914, 1999 rok, 900 Mtg, I właściciel
lub 1014, 1998 rok, stan bdb, tel. kom. 0608354-272.
Ursus C-360, 1982 rok, tel. kom. 0607809-288.
Ursus 2812, 1993 rok, kabina, tel. kom.
0692-387-028.
Roztrząsacz karuzelowy 4-gwiazdowy, niemiecki, zawieszany, tanio, tel. kom. 0695066-829.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0504-941-380.
Kosiarka rotacyjna, polska, przyczepa 6 t,
sztywna, tel. (046) 838-88-52.
Pług 4-skibowy, siewnik Poznaniak, tel. kom.
0603-592-345.
Talerzówkę 3,20 m, śrutownik bijakowy ssącotłoczący, przetrząsacz karuzelowy szer. 4m,
tel. (046) 839-21-27, tel. kom. 0694-203-717.
Zgniatacz ziarna H730 Sipma, tel. kom.
0668-479-883.
Przyczepa samozbierająca, 22 noże tnące,
łamany dyszel, ładowność 4 t, Przemysłów,
tel. (046) 838-13-40, tel. kom. 0609-541-340.
Prasę zwijającą John Deere 550, tel. kom.
0600-475-814.
Ładowacz zawieszany na tył ciągnika, tel. kom.
0600-475-814.
Pług 5-skibowy, zabezpieczenia kołkowe,
tel. (042) 719-57-25.
Beczki asenizacyjne 3000 l, 5000 l, 7000 l, tel.
kom. 0600-428-743.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka do
ładowania, 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.

Kompresor 300 l 2-tłokowy, montażownica do
kół, kompresor spalinowy Atlas Copco XAS46, 2003 rok, tel. kom. 0600-428-743.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. kom. 0605925-612.
Prasa zwijająca Sipma 279/1 Farmer, tel. kom.
0504-202-256.
Sprzedam ciągnik Ursus 1224, 1990 rok
produkcji, tel. kom. 0603-061-820.
Brona talerzowa 16 talerzy 2-letnia, 2200 zł,
brona ciągnikowa 3, 550 zł, tel. (024) 38941-36.
Sprzedam rozrzutnik, tel. kom. 0887-380863.
Ciągnik C-360 z kabiną, 1986 rok, stan bdb,
tel. kom. 0662-137-178.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Prasa rolująca Claas 46, 1997 rok, stan bdb,
23700 zł do negocjacji, tel. (046) 838-47-15
po 19.00-tej.
Kosiarka rotacyjna słupska, rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom. 0889-860-130.
Pług 3, kultywator 2,10 Grudziądz, rozsiewacz
Kos, tel. kom. 0502-939-200.
Sprzedam pług 3 skibowy, stan dobry oraz
błotniki i maskę do MF 255, Ursusa 2812,
3512, tel. kom. 0502-133-982.

Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg,
tel. (046) 838-86-05, tel. kom. 0695-131-493.
Łąka 1,61ha, tel. kom. 0693-088-782,
Bednary.
Działka rolno-budowlana przy trasie Kwiatek
800 mkw., tel. kom. 0507-325-487.
Sprzedam kwotę mleczną 9000 kg,
tel. (024) 277-95-51.
Sprzedam chłodzialnik o pojemności 350 l,
siano w dużych belach, tel. (046) 838-75-23.
Sprzedam niedrogo kwotę mleczną 5000l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.
Sprzedam obornik Małszyce, tel. kom. 0606281-707.
Sprzedam zbiornik na mleko 325 l, tel. kom.
0693-048-650.
Łąka 1,11 ha, Uchań Dolny, tel. (046) 83889-78.
Kwota mleczna, Czatolin 188, tel. (046) 83882-66.
Kwota mleczna, tel. kom. 0602-522-478.
Sprzedam kwotę mleczną, 3 krowy na wycieleniu. Likwidacja, mazowiewckie, tel. kom.
0507-266-443.
Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167670.
Sprzedam kwotę 10.184 kg, tel. kom. 0668501-169.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0518-748-133.
Przetrząsaczo-zgrabiarkę 7-gwiazdową i kloc
drzewa lipy, tel. (024) 277-91-85 po 20-ej.
Kwotę mleczną 3900 kg, tel. (046) 83817-45.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0664972-834.
Kwota mleczna 3500 kg, tel. kom. 0663647-066.
Kwota mleczna 26000 o 18-ej, tel. kom.
0501-351-742.
Kwota mleczna 9600 kg, tel. (046) 83889-72.
Sprzedam schładzarnię do mleka 520 litrów,
tel. kom. 0601-759-958.
Kwota mleczna, tel. kom. 0667-257-460.

Konie, tel. kom. 0602-522-478.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, West, Cavalier,
Szpic pomeranian. Szczenięta, tel. kom.
0662-093-975.
Chow-chow szczenięta, szczepione, tel. kom.
0504-010-956.
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.
Yorki - krycie, tel. kom. 0696-240-539.
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.
Sprzedam Wyżły szczenięta, tel. kom. 0602238-206.
Szczeniaki owczarka niemieckiego mocnej
budowy, 7-tygodniowe i roczną sukę, tel. kom.
0692-650-224.
Maltańczyki śliczne, tel. kom. 0665880-898.
Sprzedam jamniczki 7-tygodniowe, tel. kom.
0601-431-489.
Świnki wietnamskie, tel. kom. 0721-431696.
Owczarki niemieckie, 8-tygodniowe,
ciemna sierść, grube łapy, agresywne,
tel. kom. 0604-784-713.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0784-790893.
Owczarki niemieckie 6-tygodniowe, tel. kom.
0694-203-751.
Yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego, oddam w dobre ręce sukę owczarka kakuazkiego,
tel. kom. 0608-815-516.
Sprzedam Pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Suczki husky, tel. kom. 0669-960-685 0692522-467.
Sprzedam Owczarka niemieckiego 2 lata, tel.
kom. 0667-882-172.
Króliki mięsne 150 szt., tel. kom. 0697634-257.
Amstaffy szczeniaki, tel. kom. 0502-601-047,
0502-221-091.
Owczarek niemiecki 7-miesięczny, tel. kom.
0506-152-437.
Syberian haski, Bokser, krycie, tel. kom.
0694-514-370.
Sprzedam suczkę rasy Staffordshire bull
terrier, w dobre ręce, z rodowodem, tel. kom.
0506-163-569.
Stajnia u kowala w Nieborowie sprzeda klacz
huculską, ujeżdźoną, tel. kom. 0502-255-043.
Pekińczyki szczenięta, tel. kom. 0605-725405.
Szczeniaki Bernardyny, tel. kom. 0697369-886.
Sprzedam 9-tygodniową Bokserkę, tel. kom.
0662-235-933.
Sprzedam suczkę 3-miesięczną Owczarka
niemieckiego, tel. kom. 0662-235-933.
Sprzedam szczeniaki Pekińczyka, tel. kom.
0662-235-933.
Bernardyny szczenieta, tanio sprzedam, tel.
kom. 0693-531-602.
Sprzedam szczeniaki Owczarki Niemieckie
3-miesięczne, tel. kom. 0604-448-293.
Sprzedam 0,5-rocznego kozła, tanio, tel. kom.
0783-792-968 po 17.00.
Okazja! klacz skarogniada 166 cm, chodzi w
siodle i zaprzęgu, 7 lat, 4000 zł (inne konie), tel.
kom. 0506-169-967 0501-369-831.
Szczeniaki Pinczerki, tel. kom. 0500-043501.
Sprzedam labradorki szczeniaki, tel. (046) 83532-08.
Sprzedam 2 suki owczarka nimieckiego długowłose i krótkowłose i 3 szczeniaki 14-tygodniowe długowłose, tel. (046) 835-32-05.
Sprzedam ratlerki, tel. (046) 835-32-05, tel.
kom. 0604-093-998.
Buda dla dużego psa, tanio, tel. kom. 0609406-170.
Sprzedam kucyki, tel. (046) 839-65-70.
Oddam młodego pieska, tel. (046) 83032-53.
Owczarki niemieckie, tanio, tel. kom. 0694659-124.
Sprzedam kuca (źróbka 7 miesięcy) + bryczkę,
tel. kom. 0691-270-855.
Szczeniaki Amstaff, tel. kom. 0668-002-182.
Pawie,barzanty, kaczki, kury ozdobne, tel. kom.
0607-385-987.
Szczeniaki Owczarka niemieckiego długowłose, tel. kom. 0660-516-919.
Pawie, bażany, kury ozdobne, tel. kom. 0501330-068.
Oddam młode pieski, tel. kom. 0661-185967.
Szczeniaki Owczarka niemieckiego, tel. kom.
0781-289-968.
Szczeniaki Owczarka niemieckiego w atrakcyjnej cenie, tel. kom. 0605-495-103.
Sprzedam klacz zimnokrwistą 8 miesięcy
źrebna, tel. kom. 0509-459-028.
Sprzedam 1,5-roczne klacze 3 szt., tel. kom.
0501-549-135.
Sprzedam owczarki niemieckie długowłose
8-tygodniowe, tel. kom. 0605-291-953.
Tanio sprzedam Labradora, tel. kom. 0692514-712.
Oddam dwumiesięczne kotki w dobre ręce, tel.
kom. 0605-633-550.
Ratlerki, 7 tygodni, ładne, tel. kom. 0665488-250.
Strzyżenie psów, tel. kom. 0503-739-723.
Ratlerek pies, tel. kom. 0602-517-961.
2 klacze źrebne 9 i 12 lat, źróbkę, tel. kom.
0601-297-780.
Szczeniaki sznaucer miniaturki, tel. kom.
0603-884-091.
Suczka 10 tygodni i 2- letnia suka, owczarki
niemieckie, mocna budowa, tel. kom. 0661872-434.
Owczarki niemieckie, długowłose, mocnej
budowy, pies i suczka, 2- letnie, tel. kom.
0691-235-187.
Szczenięta dobermana tanio, tel. kom.
0601-887-639.
Bernardyn 12 miesięcy, mocnej budowy, tel.
kom. 0785-641-097.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz ul.
Chełmońskiego 31. Specjalista chorób psów i
kotów. USG, Rentgen, EKG, badania labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe. www.
tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
Sprzedam karmę dla zwierząt (pies, kot), tel.
kom. 0501-735-775.
Oddam 3-miesięczną suczkę kundelek, mały i
4-miesięczną suczkę owczarka niemieckiego,
tel. kom. 0513-291-600.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46)
830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Telefony w Głownie:

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

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

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy

Dwutlenek węgla,
czyli nowa religia lewicy
Szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband uważa, iż kluczowym wrogiem
Europy i świata jest dwutlenek węgla,
a szansą Unii Europejskiej na przewodzenie światu jest gospodarka niskowęglowa. Poglądów tych, szczególnie
w Polsce, nie można zaakceptować.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że kwestia konieczności ograniczania emisji
CO2 traktowana jest w państwach Europy Zachodniej jako dogmat, a - jak
wiadomo - z dogmatami się nie dyskutuje. Przyjmowanie go świadczy
o przynależności do swoistego klubu:
bogatych, ekologicznie świadomych
i wrażliwych. Polemika zaś z tymi poglądami lub sceptycyzm wobec nich
uznawane są za atak na to, co oczywiste, oraz przejaw poglądów rodem
z ciemnogrodu.
Problem polega na tym, że klimat podobnie jak inne zjawiska w przyrodzie - ma charakter cykliczny. Jeszcze
w XII wieku w Wielkiej Brytanii i Szkocji
rosły winogrona, a już w XVII w. z Polski
do Szwecji można było przejechać na
saniach przez Bałtyk. Ale po co zastanawiać się nad takimi drobiazgami, kiedy budujemy „nowy wspaniały świat”.
Świat bez CO2, oczywiście.
Stara gospodarka się nie skończyła.
Tak jak nie skończyła się historia. Nadal będziemy potrzebować paliw kopalnych. Polska, produkująca ponad
95 proc. energii elektrycznej opartej na

Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10, 046-837-20-22,
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 046-837-94-36
Informacja o krajowych numerach tp 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118912
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
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy:
042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

Dyżury przychodni:
w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00

węglu nie może sobie pozwolić na uleganie presji „europejskiej awangardy”
z kilku powodów. Po pierwsze, politycy
europejscy mają dużą skłonność do składania deklaracji, a dopiero potem refleksji nad nimi. (...)
Po wtóre, obywatele UE mają prawo do energii odnawialnej, ale powinni
ponosić konsekwencje swoich decyzji,
a nie przerzucać obciążenia z tym związane na wszystkich konsumentów, (...)
Aby stawiać na „zieloną” energię, trzeba doprowadzić do ograniczenia produkcji energii „czarnej”. W tym celu wprowadza się system aukcji na uprawnienia do
emisji CO2, co także będzie miało wpływ
na wzrost ceny energii.
Mechanizm ten najbardziej odczują
takie państwa, jak Polska, które będą
zmuszone dyskryminować sektor wytwarzania energii opartej na węglu. A za
wszystko zapłacą odbiorcy energii w naszym kraju.
To interesujące, że pan Miliband
przedstawia swoje ekologiczne credo
w Polsce. Być może Francji produkującej
ponad 70 proc. energii z atomu mógłby
złożyć równie „dyplomatyczną” propozycję zakończenia produkcji odpadów radioaktywnych. Być może gospodarkom
wykorzystującym tanią energię jądrową
powinien zaproponować dociążenie dodatkowymi kosztami specjalnych pozwoleń ekologicznych.
Takich propozycji jednak nawet się nie
rozważa. To węgiel i emisja CO2 jest najważniejszym problemem pana Milibanda
i Wspólnoty Europejskiej. Trudno oprzeć

Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24,
- czynna: w dni robocze w godz.18.00-8.00, soboty,
niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte w niedziele i święta:
 Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
 	Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
 	Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
 	Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
 Kaplica seminaryjna: 10.00;
 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 17.00, 18.30;
 Kościół św. Leonarda: 11.30.

Wystawy:
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer,czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwie- 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
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

się wrażeniu, że więcej w tych pomysłach
ideologii niż refleksji.
Oczywiście konieczne są dalsze prace nad rozwojem energetyki odnawialnej.
Jeżeli Wielka Brytania czy Niemcy chcą
zostać awangardą energetyki, wszyscy
w Europie powinniśmy im kibicować.
Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie
sprawę, że inwestycje obarczone są ryzykiem, ale mogą zaprocentować. Podobnie mogą myśleć rządy tych państw.
Nie do zaakceptowania jest jednak
promocja źródeł odnawialnych poprzez
sztuczne kreowanie rynku i wymuszanie
zachowań, których wszyscy nie akceptujemy. Europa Zachodnia zdaje się mówić Polakom i innym obywatelom Europy Środkowej: Europa musi być czysta,
węgiel jest brudny, musimy wycofywać
się z energetyki opartej na węglu, potrzebne są inwestycje proekologiczne.
Dla Polski i innych producentów energii
z węgla oznacza to: kupcie pozwolenia
na emisję CO2, podnieście ceny energii
do poziomu nie do zaakceptowania dla
odbiorców, w konsekwencji zlikwidujcie
wasze górnictwo i energetykę, chętnie
dostarczymy wam nasze ekologiczne
technologie.
Tomasz Chmal,
„Rzeczpospolita”, 13.10.2008 r.

Prawdziwa energetyka
(...) Powracając do tematu CO2 i efektu
cieplarnianego. prawda jest taka, że gdyby nie efekt, to zamarzlibyśmy na kość,
ponieważ temperatura spadłaby do mi-

dzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięć osób.
 „Impresje” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Muzeum w Łowiczu, czynna do 30 listopada.
 „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 do końca listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 27 listopada:
 kino nieczynne
Piątek-środa 28 listopada-3 grudnia:
 godz. 17.00 - „Wyprawa na Księżyc 3D”
- film animowany.
Nat, Klucha i Iloraz marzą nie tylko o lataniu, ale
także o podboju kosmosu. Maluchy z uwagą śledzą więc
poczynania kosmonautów Neila Armstronga i Buzza
Aldrina przygotowującej się do wyprawy na Księżyc.
Pewnego dnia rodzice rozbrykanych urwisów orientują
się, że ich pociech nie ma w domu. Mogą być jedynie
na przylądku Canaveral, skąd startują amerykańskie
rakiety kosmiczne. Rozpocznie się emocjonująca
podróż w Kosmos.
 godz. 19.00 - „Mamma Mia!” 		
- musical prod. USA.
Kinowa wersja musicalu z 27 piosenkami ABBY.
Główną bohaterką „Mamma Mia!” jest dziewczyna
wychowana samotnie przez matkę na jednej z greckich
wysp. Dziewczyna nigdy nie dowiedziała się kto jest jej
ojcem. Sama znalazła trzech mężczyzn, którzy mogliby
nimi być i postanawia zaprosić ich na swoje wesele.

Inne

Czwartek, 27 listopada:
 godz. 16.00 - Inauguracja roku akademickiego
Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Muzeum
w Łowiczu.

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 27.11. Plac Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt. 28.11. Plac Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
sob. 29.11. Plac Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
ndz. 30.11. Plac Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pn. 1.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt. 2.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
3.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 30.11. ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy:

 „Podróże do świata” - wystawa prac fotograficznych Lecha Kowalskiego, Muzeum Regionalne przy
TPMG w Głownie, czynna do 10 stycznia 2009 r.

Kino:

Piatek-niedziela, 28-30 listopada:
 godz. 16.00, 18.00 - „Świadectwo” - dokument
fabularyzowany prod. polskiej

nus 24 stopni Celsjusza! I nie jest to
czcza gadanina. Wystarczy zaprzęgnąć
do działań matematykę i wyjdzie czarno na białym, że wzrost temperatury
na Ziemi ma tyle wspólnego z efektem
cieplarnianym i CO, co nic. Prace takie
zostały już opublikowane przez kilka instytucji m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu. Skąd to wiadomo? Ano
stąd, że na Marsie, którego zamierza
się podbić, zachodzi analogiczna sytuacja do tej na naszej planecie. Tam też
robi się cieplej, za co z całą pewnością
nie odpowiadają „krwiożerczy kapitaliści” ani nawet samochody marsjańskie - całe dwa. Co zatem jest sprawcą
podnoszenia się temperatury na Ziemi
czy Marsie? Nikt o tym nie chce głośno
mówić, ale jest to faktem, o czym powiedzieć trzeba. Chodzi o promieniowanie słoneczne. Przypominam, że
nawet 1% wzrost natężenia tego promieniowania wystarczy, by temperatura
na Ziemi podniosła się o jeden stopień!
Do tego dochodzi jeszcze dynamika samego procesu. A proces wbrew obiegowym opiniom nie jest wcale taki zły, jak
go malują prorocy globalnego ogłupienia. Cóż, wpływu na naszą Gwiazdę nie
mamy i zamiast nękać społeczeństwa
Europy kosztownymi limitami, atomem
czy innymi bzdurami, taniej jest się dostosować. A naprawdę wszystkie dotychczas proponowane ekorozwiązania, odbiły się tylko ekoczkawką i to
dużo kosztującą. (...)
Jan P.
„Młody Technik”, listy do MT,
listopad 2008 r.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
Córeczki

- państwu Kołaczyńskim z Łaźnik
- państwu Nalewajczykom ze Złakowa
- państwu Sendalom z Bobrownik
- państwu Nowakom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Znajdkom ze Świeryża

ślubowali sobie:

- Grażyna Kozioł i Mirosław Zabrzewski
oboje z Bobrownik
- Justyna Śniegułka i Michał Szram 		
oboje z Łowicza
- Aleksandra Kępka z Łowicza 		
i Marcin Szparaga z Radomia

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 25.11.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,10 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,00 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,00 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,00 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 3,00-3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,60 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-3,50 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 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 21.11.2008 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
kapusta brukselka
sałata
gruszki

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
kg
szt.
kg

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 25.11.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 operator wózka widłowego  osoba do rozładunku owoców i warzyw  fryzjer  tokarz
 sprzedawca-kasjer  mechanik samochodowy  elektromonter  sprzedawca
 pracownik zakładu pogrzebowego  elektryk
 zastępca kierownika sklepu  robotnik
budowlany do prac wykończeniowych  przetwórca owoców i warzyw  nauczyciel fizyki
 nauczyciel języka angielskiego  robotnik
gospodarczy  magazynier - sprzedawca
 przedstawiciel handlowy  pilarz-kierowca
 ogrodnik terenów zieleni  przedstawiciel
handlowy  psycholog wychowawca w
internacie  pośrednik sprzedaży ratalnej
 kasjer  osoba wykładająca towar na
półki  technik - mechanik specjalista ds.
elektroniki  barman  recepcjonistka
 kelner  pokojowa  pracownik biurowy
 elektryk-konserwator  kierowca autobusu
 pielęgniarka  psycholog
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka Nożna - Halowy Turniej Rocznika 1995

Bramka ¿ycia w finale
Skierniewice, 15 listopada. W tegorocznych eliminacjach okręgowych do Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego rocznika 1995 wzięło
udział dziewięć zespołów, a do półfinałowej
czwórki awansowała dwa zespoły z powiatu
łowickiego, które zresztą w tej fazie stoczyły
ze sobą bezpośredni pojedynek.
Mecz łowickiego Pelikana i Olimpii
Chąśno zakończył się remisem, a o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Ostatecznie lepsi okazali się podopieczni trenera Dawida Ługowskiego, którzy w finale
zmierzyli się z drużyną Skierniewickiej
Akademii Sportu Vis 2007. Akcję meczu
rozpoczął łowicki golkiper - Filip Ziółkowski (wybrany notabene najlepszym
bramkarzem turnieju), który wyrzucił piłkę do Michała Świdrowskiego, a ten przyjął piłkę na pierś i odwracając się uderzył
z woleja. Futbolówka wpadła w samo
okienko skierniewickiej bramki i w ten sposób łowiczanie zapewnili sobie zwycięstwo
w eliminacjach okręgowych. Nasza drużyna wywalczyła tym samym awans do finału wojewódzkiego.
Grupa A:
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka GLKS Sadkowice 0:2
 OLIMPIA Chąśno - JUVENIA Wysokienice 1:1; br.: Sebastian Sołtysiak.

 GLKS Sadkowice - OLIMPIA Chąśno 0:2; br.: Dominik Kotlarski i Dominik
Kaliński.
 SAS VIS 2007 Skierniewice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 1:0
 SAS VIS 2007 Skierniewice - OLIMPIA Chąśno 2:0
 JUVENIA Wysokienice - GLKS
Sadkowice 0:0
 SAS VIS 2007 Skierniewice - JUVENIA Wysokienice 0:3
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka OLIMPIA Chąśno 0:1; br.: Sebastian
Witkowski.
 JUVENIA Wysokienice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 0:3
 SAS VIS 2007 Skierniewice - GLKS
Sadkowice 1:0
1. Vis 2007 Sierniewice
4 12 5-0
2. Olimpia Chąśno
4 7 4-3
3. GLKS Sadkowice
4 4 2-3
4. Mazovia Rawa Maz.
4 3 3-4
5. Juvenia Wysokienice
4 2 1-5
Grupa B:
 WIDOK Skierniewice - BIAŁKA
Biała Rawska 2:1
 PELIKAN Łowicz - RAWKA Bolimów 2:0; br.: Michał Majchrzak i Mateusz Kwasek.
 BIAŁKA Biała Rawska - RAWKA
Bolimów 0:0

Drużyna Pelikana-95 w weekend zagra w finale Turnieju Marszałkowskiego.

 WIDOK Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 0:1; br.: Michał Świdrowski.
 PELIKAN Łowicz - BIAŁKA Biała
Rawska 1:2; br.: Kamil Przyżycki.
 WIDOK Skierniewice - RAWKA
Bolimów 3:0
1. Pelikan Łowicz
3 6
4-2
2. Widok Skierniewice
3 6
5-2
3. Białka Biała Rawska
3 4
3-3
4. Rawka Bolimów
3 1
0-5
Mecze półfinałowe:
 PELIKAN Łowicz - OLIMPIA Chąśno 1:1, w rzutach karnych 2:1; br.: Krystian Mycka - Dominik Kotlarski.
 SAS VIS 2007 Skierniewice - WIDOK Skierniewice 3:0
Mecz o 3. miejsce:
 WIDOK Skierniewice - OLIMPIA
Chąśno 1:0
Mecz o 1. miejsce:
 SAS VIS 2007 Skierniewice - PELIKAN Łowicz 0:1; br.: Michał Świdrowski.
1. Pelikan Łowicz
5 10 5-3
2. Vis 2007 Sierniewice
6 15 8-1
3. Widok Skierniewice
5 9 6-5
4. Olimpia Chąśno
6 8 5-5
5. GLKS Sadkowice
4 4 2-3
Białka Biała Rawska
3 4 3-3
7. Mazovia Rawa Maz.
4 3 3-4
Rawka Bolimów
3 1 0-5
9. Juvenia Wysokienice
4 2 1-5
W zwycięskiej drużynie łowickiego Pelikana grali: Filip Ziółkowski - Michał Świdrowski (2. bramki w turnieju), Krystian
Mycka (1), Michał Majchrzak (1), Mateusz
Kwasek (1), Kamil Przyżycki (1), Maciej
Perzyna, Sebastian Obudziński, Mateusz
Podlasiński, Mateusz Placek, Patryk Brzozowski, Kamil Wiankowski - trenerem zespołu jest Dawid Ługowski.
Czwarte miejsce w skierniewickich eliminacjach wywalczyła drużyna Olimpii Chąśno: Daniel Latoszewski - Dominik Kotlarski
(2), Sebastian Sołtysiak (1), Dominik Kaliński (1), Sebastian Witkowski (1), Marek Kowalski, Tomasz Sołtysiak, Mateusz Kochanek, Martyna Wiankowska, Patryk Okraska,
Patryk Grzegory-Roróg i Piotr Kowalski
- trenerem zespołu Witold Kunikowski.
Paweł A. Doliński

Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej

Awans Medyka - wice Ekonomika
Kutno, 20 listopada. Cztery zespoły
rywalizowały w turnieju piłki ręcznej dziewcząt, który zorganizowany został w ramach
Rejonowej Licealiady Szkolnej, a powiat
łowicki reprezentowała w Kutnie reprezentacja ZSP 4 Łowicz (nauczycielka w-f Monika Pilichowska).
Łowiczanki najpierw po zaciętym meczu półfinałowym pokonały rywalki z LO
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 7:6,
a w finale ekipa „Ekonomika” uległa drużynie Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 ZSP 4 Łowicz - LO Skierniewice
7:6 (2:2)
 ZS 1 Kutno - ZS CEZiU Rawa Mazowiecka 16:4 (8:5)
MECZ O 3. MIEJSCE:
 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka - LO
Skierniewice 15:8 (8:5)
MECZ O 1. MIEJSCE:
 ZS 1 Kutno - ZSP 4 Łowicz 11:6
(4:4)
1. ZS 1 Kutno
2 4 27-10
2. ZSP 4 Łowicz
2 2 13-17
3. ZS CEZiU Rawa Maz.
2 2 19-24
4. LO Skierniewice
2 0 14-22
W drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu grały: Katarzyna Obudzińska
- Katarzyna Górczyńska, Katarzyna Grzywacz, Martyna Czekalska, Daria Kucińska, Agnieszka Wójcik, Bogumiła Gładka,
Maja Siekierska, Anna Grzyb, Kinga Karska, Monika Felczyńska, Kamila Godosz
i Monika Godosz - nauczycielka w-f Monika Pilichowska.

27.11.2008 r.

Koszykówka - 5. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-13

Przegrali, ale po dobrym
spotkaniu
 MSZS Kutno - KSIĘŻAK Łowicz
59:51 (14:6, 4:19, 20:9, 21:17)
Księżak: Jakub Organiściak 10, Mateusz Gładki 9, Krzysztof Rondoś 8, Wiktor
Wawrzyńczak 8, Paweł Szustak 6, Mateusz
Dobrzyński 2, Kacper Kłos 2, Jakub Szkup
2, Bartosz Bończak 2, Mikołaj Milczak 2
i Kamil Lesiak.
Kutno, 22 listopada. Nie udało się wygrać kolejnego spotkania młodzikom Księżaka, którzy rywalizują w wojewódzkiej
lidze koszykówki młodzików młodszych
U-13. Łowiczanie tym razem udali się na
rewanżowy mecz do Kutna. W pierwszym
spotkaniu nasi zawodnicy dość łatwo zwyciężyli 54:20. Jednak na wyjeździe było już
znacznie trudniej.
Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego w pierwszej kwarcie wyraźnie przegrali ze względu na dużą nieskuteczność
z rzutów pod koszem. Po dziesięciu minutach przegrywali 6:14.
W drugiej odsłonie zespół zaczął odrabiać straty. W tym okresie z bardzo dobrej strony pokazał się Jakub Organiściak, który dobrze walczył w obronie
i grał w ataku, zdobywając osiem punktów. Na przerwę łowiczanie schodzili

z przewagą dziewięciu punktów i wydawało się, że zwycięstwo jest blisko. Niestety
nasza ekipa przespała trzecią kwartę, która zdecydowała o wyniku meczu (20:9!).
W tej odsłonie nie mógł zagrać Organiściak, który pod koniec drugiej kwarty
doznał kontuzji kostki. Potem pojawił się
jeszcze w czwartej kwarcie, w której zdobył nawet dwa punkty. Zespół obudził się
pod koniec czwartej kwarty i zaczął odrabiać straty stosując obronę na całym boisku, ale do zwycięstwa zabrakło już czasu.
Po tym pojedynku trener łowiczan stwierdził: - Mimo porażki jestem zadowolony
z postawy zespołu! Punkty rozłożyły się
wśród zawodników dosyć równomiernie.
Widać było grę zespołową, bardzo dobrymi
podaniami popisywał się Mateusz Gładki.
Cieszyć może również to, że pierwsze punkty w rozpoczynającej się karierze koszykarskiej zdobył najmłodszy w drużynie Jakub
Szkup, Bartosz Bończak i Mikołaj
Milczak. Niestety o wszystkim zadecydował przestój w trzeciej kwarcie, ale mimo
wszystko można być zadowolonym. Wszyscy zawodnicy mieli okazję pograć i pokazać się z dobrej strony.
Zbigniew Łaziński

Tenis stołowy - Mistrzostwa Powiatu Łowickiego LZS

Mistrzowie z 2. klubów
Bednary, 11 listopada. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bednarach
rozegrane zostały doroczne Mistrzostwa
Powiatu Łowickiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w tenisie stołowym,
a po mistrzowskie tytuły sięgnęli zawodnicy
dwóch klubów: UKS Bednary (Daria Papiernik, Jakub Placek i Krzysztof Placek) i UKS Olimp Niedźwiada (Martyna
Wiankowska i Adam Muras).
 KADETKI:
1. Martyna Wiankowska (UKS Olimp
Niedźwiada), 2. Monika Piekacz (UKS
Olimp Niedźwiada), 3. Sandra Wójcik (UKS
GOK Zduny), 4. Ewa Pieńkowska (UKS
GOK Zduny).
 JUNIORKI:
1. Daria Papiernik (UKS Bednary),

2. Amelia Sosnowska (GP 1 Kompina),
3. Paulina Baranowska (ZSP 2 Łowicz).
 KADECI:
1. Adam Muras (UKS Olimp Niedźwiada), 2. Rafał Gładki (UKS Bednary), 3. Mariusz Dylik (UKS Bednary), 4. Adrian Myczka (GP 1 Kompina).
 JUNIORZY:
1. Jakub Placek (UKS Bednary), 2. Dawid Miodek (UKS Bednary), 3. Maciej Makowski (UKS GOK Zduny), Damian Bociek
(ZSP 2 Łowicz).
 SENIORZY:
1. Krzysztof Placek (UKS Bednary),
2. Przemysław Myczka (UKS Bednary),
3. Piotr Uczciwek (UKS Bednary), 4. Ryszard Ogonowski (UKS GOK Zduny).
(p)

Sport szkolny - WIMS i WGS
w sztafetowych biegach przełajowych

Pi¹te miejsca naszych

Szczypiorniści z II LO Łowicz awansowali do półfinału wojewódzkiego.
Łowicz, 20 listopada. Szczypiorniści
II LO Łowicz byli gospodarzami turnieju
piłki ręcznej chłopców w ramach Rejonowej Gimnazjady Szkolnej. Podopieczni Zofii
Kucharskiej okazali się najlepsi i jednocześnie awansowali do półfinału wojewódzkiego (27.11.08 w Tomaszowie Maz.).
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 ZSP Rawa Mazowiecka - ZSP 4
Skierniewice 13:12 (8:7)
 II LO Łowicz - ZS 1 Kutno 15:11
(8:5); br.: Paweł Wójcik 6, Łukasz Gajda 4,
Konrad Fabjański 2, Łukasz Pełka, Maciej
Krawczyk i Józef Szkup.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 ZS 1 Kutno - ZSP 4 Skierniewice
9:8 (3:3)

MECZ O 1. MIEJSCE:
 II LO Łowicz - ZSP Rawa Mazowiecka 10:9 (6:6); br.: Wójcik 5, Gajda 3,
Pełka i Fabjański.
1. II LO Łowicz
2 4 25-20
2. ZSP Rawa Maz.
2 2 22-22
3. ZS 1 Kutno
2 2 20-23
4. ZSP 4 Skierniewice
2 0 20-22
W drużynie II LO Łowicz grali: Paweł
Kubiak i Hubert Kotlarski - Paweł Wójcik
(11), Łukasz Gajda (7), Konrad Fabjański
(3), Łukasz Pełka (2), Józef Szkup (1), Maciej Krawczyk (1), Mariusz Igielski, Tomasz
Frankowski, Radosław Lenart, Bartek Aniszewski, Dominik Pawlak i Dawid Kostrzewski - nauczycielka w-f Zofia Kucharska.
(p)

Łódź, 24 października. Dwa piąte
miejsca wywalczyły dwie nasze reprezentacje w rozgrywanych w Centrum Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi mistrzostwach województwa łódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych: w rywalizacji
uczennic szkół podstawowych na piątym
miejscu finiszowały podopieczne Aleksandry Dałek (ekipa dziewcząt z SP Nowe
Zduny), a sukces ten powtórzyli gimnazjaliści z „Jedynki” (nauczyciel w-f Waldemar Kret).
 SZKOŁY PODSTAWOWE:
Dziewczęta:
1. SP 9 Kutno
39,33,0
2. SP 190 Łódź
40:48,0
3. SP 3 Opoczno
40:56,0
4. SP 3 Głowno
41:07,0
5. SP Nowe Zduny
41:24,0
6. SP 3 Aleksandrów Łódzki
41:47,0
7. SP 5 Łask
42:07,0
8. SP Żarnów
42:08,0
9. SP Błaszki
43:03,0
10. SP 162 Łódź
43:10,0
11. SP Gomunice
43:22,0
12. SP 12 Piotrków Tryb.
44:20,0
W ekipie Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach biegły: Agata Kuc, Weronika
Mostowska, Dominika Ufa, Karolina Muras, Oliwia Jagniątkowska, Kinga Wysoc-

ka, Kinga Wysocka, Patrycja Workowska,
Katarzyna Wojda, Paulina Wieteska, Daria
Warzywoda, Paulina Lichman, Daria Konikowska, Martyna Kolasiewicz, Agnieszka
Krysztofiak, Klaudia Dałek, Natalia Rolewska i Aleksandra Przybylska - nauczycielka
w-f Aleksandra Dałek.
 SZKOŁY GIMNAZJALNE:
Chłopcy:
1. ZSS Prymusowa Wola
34:21,0
2. GP Gieczno
34:51,0
3. GP 1 Ozorków
34:52,0
4. GP Kleszczów
35:04,0
5. G 1 Łowicz
35,17,0
6. GP Bedlno
35:22,0
7. GP Galewice
35:35,0
8. GP Skomlin
36:03,0
9. GP Wola Krzysztoporska
36:16,0
10. GP 12 Łódź
36:30,0
11. GP Szczerców
37:36,0
12. GP 35 Łódź
38:45,0
W reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Łowiczu startowali: Sebastian Woźniak, Damian
Kuciński, Mateusz Krysiak, Konrad Grenda, Michał Taranowicz, Mateusz Zwoliński,
Mateusz Wasiak, Patryk Pomianowski, Mateusz Marat i Łukasz Gawroński oraz Bartłomiej Kwasek i Piotr Menes - nauczyciel
w-f Waldemar Kret.
(p)
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Halowa piłka nożna - 2. kolejka I ligi ŁoLiF

Bardzo ciekawy początek
Łowicz, 22-23 listopada. Od początku
tegorocznych rozgrywek I ligi ŁoLiF-u,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu w hali sportowej OSiR nr 1 kibice są świadkami ciekawych wydarzeń. Silny zazwyczaj DagramAT bardzo odmłodził swój skład i na razie
zespół Grzegorza Durki nie zdołał jeszcze
wywalczyć punktów. Na „zero” zagrały na
razie także zespoły Olimpii Chąśno i bielawskich Warriors`ów.
Znacznie lepiej radzą sobie dotychczas
Drużyna-A i debiutującego w łowickiej ekstraklasie Reeboka.
2. kolejka I ligi ŁoLiF:
 DRUŻYNA-A Łowicz - DACHLUX Łowicz 4:3 (3:1); br.: Krystian Bolimowski 3 (3, 4 i 5) i Dominik Myczka (14)
- Michał Plichta (2), Bogdan Plichta (16)
i Michał Adamczyk (17).
Żółtakartka:ŁukaszChlebny(Drużyna-A).
 REEBOK Łowicz - WARRIORS
Bielawy 4:2 (2:0); br.: Daniel Płuszka (6),
Robert Wojtasiak (8), Mariusz Ochmański
(12) i Piotr Zrazek (18) - Piotr Kociak (11)
i Przemysław Grzegory (12).
 CHIŃSKA-LARUM Łowicz - AKUMULATORY-MARA Kutno 2:2 (1:1);
br.: Dawid Sut (5) i Patryk Demidowicz
(18) - Gracjan Sobczak (4) i Sylwester Płacheta (18).

Od początku rozgrywki I ligi ŁoLiF-u są bardzo interesujące...

Żółta kartka: Dawid Sut (Chińska).
 KORONA Wejsce - OLIMPIAAGATOM Chąśno 3:1 (3:0); br.: Marcin
Wróbel (5), Krzysztof Papuga (8) i Mariusz
Trakul (10) - Marcin Szczypiński (18).
 DAGRAM-AT Łowicz - BLOCKERSI-INTERMARCHE Łowicz 2:5
(1:2); br.: Michał Brzozowski (7) i Jakub
Czebniak (15) - Jakub Jędrachowicz 2 (4
i 14), Paweł Dziedziela (8), Przemysław
Urbanek (15) i Maciej Jędrachowicz (19).
Żółte kartki: Konrad Grenda i Jarosław
Znyk (obaj Dagram-AT) oraz Przemysław
Urbanek (Blockersi).
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz - ZATORZE Łowicz przełożono na niedzielę 7
grudnia, godz. 20.00.
Zaległy mecz 1. kolejki I ligi ŁoLiF:
 DAGRAM-AT Łowicz - DRUŻYNA
-A Łowicz 0:3 (0:2); br.: Dominik Myczka
2 (6 i 7) i Tomasz Rembowski (17).
1. Drużyna-A Łowicz (6)
2 6 7-3
2. Reebok Łowicz (5)
2 6 4-1
3. Chińska-Larum Łowicz (3) 2 4 6-5
1 3 9-0
Michał Plichta zdobył szybko gola, ale 4. Zatorze Łowicz (1)
5. Dach-Lux Łowicz (2)
2 3 11-8
Dach-Lux jednak przegrał.

6. Blockersi Łowicz (9)
2 3 7-5
7. Pędzące Imadła Łowicz (4) 1 3 3-2
8. Korona Wejsce (12)
2 3 3-10
9. Akumulatory Kutno (10)
2 1 2-3
10. Olimpia Chąśno (8)
2 0 4-7
11. Warriors Bielawy (11)
2 0 5-11
12. Dagram-AT Łowicz (6)
2 0 2-8
Na weekend 29-30 listopada wyznaczono mecze 3. i 4. kolejki I ligi ŁoLiF-u: sobota - godz. 16.00: Blockersi-Intermarche
Łowicz - Drużyna-A Łowicz, godz. 16.40:
Zatorze Łowicz - Dagram-AT Łowicz, godz.
17.20: Olimpia-Agatom Chąśno - Pędzące
Imadła Łowicz, godz. 18.00: AkumulatoryMara Kutno - Korona Wejsce, godz. 18.40:
Warriors Bielawy - Chińska-Larum Łowicz
i godz. 19.20: Dach-Lux Łowicz - Reebok
Łowicz, niedziela - godz. 16.00: BlockersiIntermarche Łowicz - Zatorze Łowicz, godz.
16.40: Korona Wejsce - Warriors Bielawy,
godz. 17.20: Chińska-Larum Łowicz - Dach
-Lux Łowicz, godz. 18.00: Pędzące Imadła
Łowicz - Akumulatory-Mara Kutno, godz.
18.40: Dagram-AT Łowicz - Olimpia-Agatom Chąśno i godz. 19.20: Drużyna-A Łowicz - Reebok Łowicz.
(p)
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejka III ligi ŁoLiF

Trzecia wygrana Bezedury
Łowicz, 22-23 listopada. Wszystkie
zespoły, które występują w tegorocznych
rozgrywkach III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu, mają już na swoim koncie
zdobycze punktowe. Najwięcej zdobyli dotąd zawodnicy łowickiej Bezedury, którzy w
trzech meczach wywalczyli trzy zwycięstwa.
3. kolejka III ligi ŁoLiF:
 ZATORZE II Łowicz - START
Złaków Borowy 1:2 (0:2); br.: Wojciech
Kośmider (7) i Michał Gorzkowski (9) Jacek Woźniak (18).
Żółta kartka: Michał Brandt (Zatorze II).
 BEZEDURA Łowicz - RTS Gągolin
4:1 (2:0); br.: Marek Flis (4), Piotr Mika (10),
Sebastian Cichal (17) i Marcel Lepieszka
(19) - Krzysztof Wolski (21).
Żółte kartki: Sebastian Cichal (Bezedura)
oraz Krzysztof Wolski (RTS).
 NAPRZÓD Jamno - OLIMPIAANMAL Chąśno 0:5 (w.o.)
 SĄSIEDZI Jackowice - FENIX
Boczki 3:3 (2:1); br.: Cezary Guzek (7),
Mateusz Bogusz (10) i Andrzej Węgierek
(14) - Dominik Borkowski (4) i Robert
Różycki 2 (15 i 15).
Żółta kartka: Andrzej Węgierek (Sąsiedzi). Czerwona kartka: Dominik Borkowski
(Fenix, za zatrzymanie piłki ręką w korzystnej sytuacji).
 PERPETUUM MOBILE Łowicz TIGER TEAM Boczki 4:3 (0:1); br.: Piotr
Żuk 2 (15 i 21), Jakub Bogucki (17) i Michał

Aleksandrowicz (20) - Łukasz Pietrzak 2 (12
i 14) i Szymon Jabłoński (16).
 WEGA Kocierzew - BAD-BOYS
Łowicz 4:2 (0:0); br.: Paweł Jabłoński 2 (15
i 24) i Maciej Wojda 2 (17 i 19) - Mariusz
Dedoński 2 (21 i 23).
Pauza: ZETKA Łowicz.
Zaległy mecz 2. kolejki III ligi ŁoLiF:
 START Złaków Borowy - ZETKA
Łowicz 1:3 (1:2); br.: Przemysław Workowski (8) - Paweł Janusz 3 (6, 12 i 14).
1. Bezedura Łowicz (2)
3 9 9-4
2. Wega Kocierzew (6)
3 7 10-6
3. Sąsiedzi Jackowice (4)
3 7 8-4
4. Zatorze II Łowicz (2)
3 4 3-3
5. RTS Gągolin (4)
3 4 2-4
6. Olimpia-Anmal Chąśno (9) 3 3 8-5
7. Zetka Łowicz (11)
2 3 3-2
8. Perpetuum Mobile (6)
2 3 6-7
9. Start Złaków Borowy (6)
2 3 3-4
10. Bad Boys Łowicz (1)
3 3 5-8
11. Naprzód Jamno (13)
3 3 1-7
12. Tiger Team Boczki (11)
3 1 5-7
13. Fenix Boczki (9)
3 1 4-6
W 4. kolejce III ligi ŁoLiF-u, która odbędzie się w sobotę 29 listopada zagrają:
godz. 13.00: Bad Boys - Perpetuum Mobile,
godz. 13.30: Fenix - Wega, godz. 14.00:
Olimpia - Sąsiedzi, godz. 14.30: RTS Gągolin - Naprzód, godz. 15.00: Start - Bezedura
i godz. 15.30: Zetka - Zatorze II. Pauza:
Tiger Team.
(p)

Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejka II ligi ŁoLiF

Kompletny Banasz-Internet
Łowicz, 22-23 listopada. Już tylko
jeden zespół występujący w II lidze ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Lidze Futsalu szczyci
się kompletem punktów. W 3. kolejce drużyna z os. Konopnickiej - Banasz-Internet
zdecydowanie pokonał dotychczasowego
współlidera - ekipę Kowmiru.
3. kolejka II ligi ŁoLiF:
 AGROS-NOVA Łowicz - VICTORIA Zabostów Duży 6:2 (0:1); br.: Tomasz Janus (6, 20 i 23), Michał Marcinowski (17), Radosław Lenarczyk (19) i Witold
Kunikowski (24) - Rafał Kozłowski (4)
i Dawid Plichta (24).
Żółta kartka: Michał Czapnik (Victoria). Czerwona kartka: Michał Czapnik
(dwie żółte).
 KS STEFAN Łowicz - CHIŃSKALARUM-DARK II Łowicz 0:6 (0:3); br.:
Grzegorz Czerbniak (2), Marcin Borcuch 2
(7 i 18) i Piotr Zapisek 3 (8, 13 i 16).
Żółta kartka: Adrian Feltynowski (Stefan).
 VAGAT Domaniewice - TURBOCAR GUTENÓW Łowicz 5:2 (2:0); br.:
Sylwester Wielec 2 (5 i 22), Wiktor Waw- Najwyższe zwycięstwo wywalczyła doświadczona ekipa „Chińczyków”.
rzyn (7), Szymon Kuciński (14) i Przemysław Mrzygłód (19) - Paweł Strycharski (16)
Żółta kartka: Jakub Doroba (Banasz).
10. Czarni Bednary (7)
3 3 8-14
i Marcin Pińkowski (23).
 FANTAZJA Domaniewice - ZAJĄ- 11. Fantazja Domaniewice (10) 3 0 5-12
 ROLMECH-CZARNI Bednary - CE Łowicz 0:3 (0:1); br.: Wojciech Macie- 12. KS Stefan Łowicz (11)
3 0 3-13
ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE Łowicz jak 2 (6 i 22) i Konrad Ścibor (20).
Mecze 4. kolejki II ligi ŁoLiF-u odbędą się
2:6 (1:3); br.: Jarosław Plichta (5) i Michał
Żółta kartka: Michał Gajek (Fantazja).
w niedzielę 30 listopada, a zagrają wówczas:
Bolimowski (17) - Paweł Jóźwiak (4), Do- 1. Banasz-Internet Łowicz (1) 3 9 14-6
13.00: KS Stefan Łowicz - Vagat Domanieminik Czeczko 3 (7, 12 i 24), Tomasz Stę- 2. Chińska-Larum-Dark (4)
3 6 11-4
wice, godz. 13.30: Banasz-Internet Łowicz pień (19) i Łukasz Kowalik (20).
3. Agros-Nova Łowicz (4)
3 6 11-6
Fantazja Domaniewice, godz. 14.00: VictoŻółta kartka: Łukasz Kowalik (Alcataz). 4. Vagat Domaniewice (9)
3 6 10-5
ria Zabostów - Kowmir Łowicz, godz. 14.30:
 KOWMIR Łowicz - BANASZ- 5. Alcatraz-Przedmieście (8) 3 6 10-9
Alcatraz-Przedmieście Łowicz -Agros-Nova
INTERNET Łowicz 1:4 (1:1); br.: Piotr 6. Turbo-Car Gutenów (2)
3 6 8-7
Łowicz, godz. 15.00: Turbo-Car Gutenów
Skoneczny (12) - Michał Kroc (9), Patryk
Kowmir Łowicz (3)
3 6 8-7
Łowicz - Czarni Bednary i godz. 15.30: ChińPomianowski (20), Przemysław Bończak 8. Zające Łowicz (12)
3 3 3-5
ska-Larum II Łowicz - Zające Łowicz.
(23) i Jakub Doroba (23).
9. Victoria Zabostów (6)
3 3 6-9
Paweł A. Doliński

Dobry początek sezonu zanotowała ekipa Wegi Kocierzew.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejka IV ligi ŁoLiF

Po trzy zwycięstwa

Łowicz, 22-23 listopada. Po trzech
kojejkach IV ligi ŁoLiF na czele znalazły
się ekipy FC Kopernika i PNI Kolejarz. Obie
ekipy mają po trzy zwycięstwa.
3. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 WEST Chąśno - BAUMIT Łowicz
3:5 (1:3); br.: Łukasz Wiśniewski (8), Waldemar Kotlarski (20) i Daniel Dubiel (22)
- Mariusz Michalak 2 (2 i 9), Robert Czarnecki (7), Piotr Kołudzki (20) i Dominik
Głowacki (21).
Żółte kartki: Sebastian Dęgus (West) oraz
Łukasz Haczykowski (Baumit).
 WRS Łowicz - KANONIERZY Łowicz 2:2 (1:2); br.: Krzysztof Urbanek (4)
i Mateusz Dudziński (22) - Krzysztof Igielski (8) i Krzysztof Byczek (10).
 STAR-OIL Łowicz - WHITE TEAM
Łowicz 3:1 (2:0); br.: Dariusz Nowak 2 (10
i 17) i Radosław Marat (11) - Marcin Bogusz (22).
Żółta kartka: Norbert Sznicer (White).
 ORZEŁ Nieborów - BOMBA Łaguszew 4:1 (2:0); br.: Kamil Kozieł (10), Przemysław Pach (12) i Wojciech Wójcik 2 (23
i 24) - Rafał Klimczak (20).
 RTS II Gągolin - FC KOPERNIKA
Łowicz 2:9 (0:3); br.: Wojciech Rzetelski 2
(16 i 21) - Dariusz Charążka 2 (2 i 17), Wojciech Charążka 3 (5, 14 i 23), Adam Kępka 2
(8 i 20) i Mariusz Gromek 2 (19 i 22).
 OLIMPIA-EKO-SERWIS Niedźwiada - PNI KOLEJARZ Łowicz 2:3
(0:3); br.: Daniel Piotrowski 2 (20 i 24) - To-

masz Kępka (4), Michał Kromski (7) i Marek Czarnocki (12).
Pauza: KONTRASTY-BTK Łowicz.
Zaległe mecze 2. kolejki IV ligi ŁoLiF:
 KANONIERZY Łowicz - WEST
Chąśno 3:1 (2:1); br.: Krzysztof Byczek 3
(8, 11 i 19) - Waldemar Kotlarski (10).
 BAUMIT Łowicz - KONTRASTY
-BTK Łowicz 1:5 (1:1); br.: Mariusz Michalak (10) - Daniel Strugacz 2 (5 i 23),
Rafał Racewicz (22) i Krystian Strugacz
2 (24 i 24).
1. FC Kopernika Łowicz (2)
3 9 18-7
2. PNI Kolejarz Łowicz (3)
3 9 9-4
3. WRS Łowicz (1)
3 7 13-6
4. Kontrasty-BTK Łowicz (4) 2 6 11-3
5. Kanonierzy Łowicz (10)
3 4 7-9
6. Olimpia-Eko-Serwis (6)
2 3 5-4
7. West Chąśno (5)
3 3 9-9
8. Orzeł Nieborów (9)
3 3 8-8
9. Baumit Łowicz (8)
2 3 6-8
10. Bomba Łaguszew (7)
3 3 8-12
11. Star-Oil Łowicz (12)
3 3 7-11
12. White Team Łowicz (13)
3 0 4-13
13. RTS II Gągolin (10)
3 0 4-15
W meczach 4. kolejki IV ligi ŁoLiF-u,
która odbędzie się w niedzielę 30 listopada
zagrają: godz. 10.00: FC Kopernika - Olimpia-Eko-Serwis, godz. 10.30: Bomba - RTS
II, godz. 11.00: White Team - Orzeł, godz.
11.30: Kanonierzy - Star-Oil, godz. 12.00:
Baumit - WRS i godz. 12.30: Kontrasty BTK
- West. Pauza: PNI Kolejarz.
Paweł A. Doliński
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Koszykówka - 11. kolejka II ligi kobiet

Obiecujący początek Centerek
 KSIĘŻAK Łowicz - MKS Kutno
60:78 (24:16, 13:19, 8:18, 15:25)
Księżak: Blanka Sokół 24, Agnieszka
Wójcik 14, Karolina Pierzchała 7, Maja Podrażka 5 (1x3) i Milena Mitek oraz Paulina
Hemka 8, Magdalena Jagura 2, Katarzyna
Grzywacz i Monika Zimna.
Najwięcej dla MKS: Lucyna Sawicka 25
(3x3) i Magdalena Grzelak 22.
Łowicz, 21 listopada. Łowiczanki
w swoim dziewiątym meczu rozgrywek II
ligi zmierzyły się we własnej hali z MKS
Kutno. Podopieczne trenera Pawła Dolińskiego, w odróżnieniu od poprzednich
spotkań, tym razem rozpoczęły bardzo obiecująco. Zawodniczki Księżaka prowadziły
w 2, minucie 4:1, a po celnej „trójce” Mai
Podrażki 9:4. Później co prawda rywalki
zdobyły sześć kolejnych punktów, ale po
serii przechwytów gospodynie na minutę
przed końcem pierwszej kwarty prowadziły już 23:12. Kolejne akcje należały jednak
do przyjezdnych…
Po dwóch kwartach „Centerki” miały
wciąż przewagę ale już tylko dwóch punktów. W 25. minucie było jeszcze 42:43, ale
z upływem czasu kutnianki zaczęły wypracowywać coraz wyraźniejszą przewagę. Do
tego sędziowie postanowili prowadzić te zawody po „aptekarsku” - odgwizdali łącznie
aż 58. Fauli, w konsekwencji których boisko
opuściły przed czasem Karolina Pierzchała i Podrażka.
Najskuteczniejsze w łowickiej drużynie
okazały się Blanka Sokół (24. punkty)
i Agnieszka Wójcik (14), ale zabrakło
zdobyczy utalentowanej kadetki - Mileny Mitek.
(d) Koszykarki Księżaka rozpoczęły mecz z MKS Kutno bardzo obiecująco.

Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

Dogonili i wygrali
 START II Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 66:74 (19:15, 17:14, 22:24, 8:21)
Księżak: Piotr Pawłowski 20 (1x3), Antoni Nowak 18 (3x3), Mateusz Wasiak 14,
Mateusz Anyszka 10 i Kajetan Mosiński
oraz Maciej Szkup 10, Łukasz Łaziński 2
i Mateusz Sobolewski.
Najwięcej dla Startu II: Wojciech Pera 21
(1x3) i Adam Stegliński 16.
Łódź, 23 listopada. Piąte zwycięstwo
w wojewódzkiej lidze kadetów odnieśli koszykarze Księżaka. W niedzielę łowiczanie

w meczu 8. kolejki zagrali w Łodzi, gdzie
rywalem był zespół Startu II. Nasz zespół od
początku spotkania grał nie najlepiej i miał
problemy ze skutecznością, ale jednak ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego pierwszej kwarcie po 2. minutach
przegrywali 0:4, ale po „trójce” Antoniego
Nowaka i akcji trzypunktowej Mateusza
Wasiaka wyszli na prowadzenie 6:4. Nie
trwało ono jednak długo. Gospodarze trafili
„za trzy” i wygrywali 7:6. Potem miejscowi

W pojedynku ze Startem II Księżak wygrał po raz piąty w tym sezonie.

cały czas prowadzili, a nasi koszykarze
razili nieskutecznością. Nie potrafili trafiać
z najprostszych sytuacji, a na dodatek
w obronie pozwalali swoim przeciwnikom
na zbyt wiele. To szybko odbiło się na wyniku. W 18. minucie Księżacy przegrywali
36:24. W kolejnych minutach udało się odrobić kilka oczek. Po rozmowie w szatni nasi
gracze wyszli z chęcią walki i w 21. minucie
było już tylko 31:36. Wydawało się, że coś
zaiskrzyło. Jednak ponownie Księżacy nie
byli w stanie trafić spod kosza. Zmarnowali
cztery sytuacje, a miejscowi szybko skontrowali i w 23. minucie łowiczanie przegrywali 14. punktami 31:45. Na szczęście
w kolejnych minutach przypomniał sobie
jak trafia się do kosza Nowak, który zdobył
z rzędu osoem punktów (2x3). Łowiczanie
doszli rywala na trzy oczka, ale po chwili
znów tracili osiem punktów. W czwartej
kwarcie nasi zawodnicy postawili wszystko
na jedna kartę. Zaczęli kryć na całym boisku
i gospodarze trochę się pogubili.
Po bardzo dobrym okresie gry Piotra
Pawłowskiego, który dobrze dogrywał do
kolegów i sam odważnie wchodził pod kosz
w 32. minucie był remis 58:58. W kolejnej
akcji „Piter” trafił „za trzy” i nasi kadeci
wyszli na prowadzenie, którego nie oddali
już do końcowego gwizdka. Bardzo dobre
zmiany w tym spotkaniu dawał Maciej
Szkup, który odważnie walczył na deskach
i dodatkowo zdobył dziesięć punktów.
Teraz łowiczanie mają wolny termin,
a w środę 3 grudnia zagrają w Łowiczu
z Salosem, gdzie będą zdecydowanym
faworytem.
(zł)

27.11.2008 r.

Koszykówka - 8. kolejka II ligi męskiej

Uratowany honor
w czwartej kwarcie
 KSIĘŻAK Łowicz - AZS WSGK
Kutno 63:75 (13:28, 9:18, 20:19, 21:10)
Księżak: Bartosz Włuczyński 20 (2x3),
Adrian El-Ward 16, Michał Snochowski 7, Robert Kucharek 4 i Rafał Mróz 2
oraz Michał Banasiak, Bartosz Pełka i Jakub Pietrzko.
AZS: Radosław Kubala 16 (4x3), Tomasz Szczepaniak 14, Wojciech Kukuczka
12 (1x3), Artur Depczyński 10, Szymon
Rzońca 9 (1x3), Adam Gołuch 8, Krzysztof Rydlewski 4, Adam Rajkowski 2, Karol
Jażdżewski i Piotr Karólewski.
Sędziowali: Marcin Wasilewski i Filip
Wudecki. Widzów: 300.
Łowicz, 22 listopada. To miał być jeden z ważniejszych meczów dla ekipy łowickiego Księżak, grającego w grupie A
w II lidze koszykówki. Podopieczni trenera
Cezarego Włuczyńskiego bardzo chcieli pokazać się pozytywnie przed własna publicznością i w derbach regionu pokonać
zespół z Kutna. Nastroje były optymistyczne, po dobrym pojedynku z mocną Astorią
Bydgoszcz. Kibice koszykówki wiedzieli, że o zwycięstwo będzie bardzo trudno,
ponieważ zespół z Kutna ma szeroką kadrę
i kilku mocnych graczy. Niestety, obawy
potwierdziły się. Okazało się, że łowiczanie chyba byli zbyt mocno zmotywowani
z zjadła ich trema.
Początek spotkania w wykonaniu Księżaka była fatalny. Nasi zawodnicy „walili
głową w mur”. Przez pięć minut nie trafili do kosza rywala, który w tym czasie zaskoczył super skutecznością i mocna grą
w obronie. Zespół trenera Jarosława
Żaka po pięciu minutach prowadził 18:0
i to nieco ustawiło ten mecz. Pierwszy punkt
z linii rzutów wolnych zdobył Michał Snochowski, a z gry dopiero w 7. minucie trafił „za trzy” Bartosz Włuczyński. W kolejnych minutach gra już się wyrównała,
ale na pierwszą przerwę goście schodzili
z zapasem piętnastu „oczek”. Druga kwarta również była słaba w wykonaniu łowiczan, którzy przez dziesięć minut zdobyli
tylko dziewięć punktów.
Jednak to nie był jeszcze najgorszy moment tego pojedynku. Do przerwy łowiczanie przegrywali 22:46 i trzecią kwartę
rozpoczęli fatalnie. Znów przez pięć minut Księżacy nie potrafili trafić do kosza
i po 25. minutach spotkania przegrywali
różnicą 35. punktów (22:57). Blamaż wisiał w powietrzu. Atmosfera na hali była
grobowa. Na szczęście w kolejnych pięciu
minutach sytuacja nieco się poprawiła. Po
dobrych akcjach Włuczyńskiego i Kacpra
Kromera przewaga AZS stopniała do 23.
punktów. Honor Księżaka udało się uratować w czwartej kwarcie. Łowiczanie nie
opuścili głów i postanowili walczyć do końca. Mocniejsza obrona i kilka przechwytów Włuczyńskiego i Snochowskiego, po-

zwoliły na wyprowadzenie kilku szybkich
ataków, które kończył skutecznie Adrian
El-Ward. Od 35. do 39. minuty goście zupełnie się pogubili i stracili z rzędu czternaście punktów. W 38. minucie łowiczanie przegrywali tylko 62:69. Na plac gry
powrócił wtedy najlepszy zawodnik z Kutna Wojciech Kukuczka, który swoją grą
wnosił wiele dobrego. Ostatecznie Księżak
przegrał derbowy pojedynek 63:75. W naszym zespole według statystyk najlepszym
zawodnikiem był Bartek Włuczyński, który zdobył 20. punktów i miał wysoki eval
- 21. Na pewno martwi kolejny słaby mecz
w wykonaniu Rafała Mroza, którego potencjał nie jest wykorzystywany.
Po spotkaniu trener łowiczan Cezary
Włuczyński powiedział: - Bardzo szykowaliśmy się na ten mecz i bardzo chcieliśmy
odnieść zwycięstwo. O wyniku zadecydował
na pewno bardzo słaby początek. Dostaliśmy cios w głowę i z wyniku 0:18 ciężko się
było odbić. Rywalom wszystko wychodziło,
a swoją klasę pokazał Kukuczka, na którym
opierała się cała gra. My przebudziliśmy się
dopiero w czwartej kwarcie, gdzie zagraliśmy dobrze szybkim atakiem. Chwała chłopakom za to, że się nie załamali i potrafili
odrobić tak ogromna stratę. Jednak to nas
nie usprawiedliwia, bo ogólnie zagraliśmy
bardzo słabo. Kutno na pewno ma skład
osobowy dużo lepszy i ma inne cele. Chcą
zająć miejsce w pierwszej szóstce. My będziemy walczyć o utrzymanie w II lidze. Ale,
żeby tak było nie możemy sobie pozwolić na
takie przestoje jak w tym pojedynku.
W ten weekend Księżak jedzie po zwycięstwo do Sopotu, gdzie zagra z ostatnim
zespołem z tabeli OSSM PZKosz Sopot.
Ten mecz w sobotę 29 listopada o godz.
13.00.
Zbigniew Łaziński

Księżak nie zdołał pokonać AZS
WSGK Kutno.

Futsal - Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych
Województwa Łódzkiego

Zwycięstwo Kolegium

Łowicz, 16 listopada. W hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu odbyły się eliminacje Akademickich Mistrzostw Szkół
Wyższych Województwa Łódzkiego, którego stawką był awans do turnieju finałowego
w futsalu. Faworyci z Łowicza nie zawiedli.
Ekipa Kolegium Nauczycielskiego, składająca się ze słuchaczy kierunku wychowanie
fizyczne odniosła dwa pewne zwycięstwa
i zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Najlepszym strzelcem zawodów został Michał

Stolarski (WSHE Sieradz), najlepszy m zawodnikiem - Michał Jankowski (WSGK
Kutno), a najlepszym bramkarzem - Arkadiusz Sójkowski (KN Łowicz).
 KN Łowicz - WSGK Kutno 3:1 (1:1)
WSGK Kutno - WSHE Sieradz 4:7 (0:2)
 KN Łowicz - WSHE Sieradz 5:2 (5:2)
1. KN Łowicz
2 6 8-3
2. WSHE Sieradz
2 3 9-9
3. WSGK Kutno
2 0 5-10
Zbigniew Łaziński, p
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Piłka siatkowa - 7. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Faworyci wcią¿ wygrywaj¹
Łowicz, 21 listopada. Rozgrywki
amatorów piłki siatkowej zbliżają się powoli do półmetka. W 7. kolejce X edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza faworyci, którzy już praktycznie zapewnili sobie awans
do rundy finałowej zdecydowanie wygrywali swoje pojedynki.
W grupie A podopieczni Tomasza Czubaka, którzy wciąż pozostają liderem pokonali 3:1 UKS Korabka Łowicz. Zespół
trenera Pawła Tomczaka przegrał zdecydowanie pierwszą partię, ale już w drugim secie powalczył o zwycięstwo. Jednak
w kolejnej partii już górą byli siatkarze UKS
Ekonomik i ostatecznie wygrali 3:1.
Spacerkiem dla wicelidera z Głowna okazał się mecz z Pijarską. TKKF BS szybko
i zdecydowanie wygrał swój szósty mecz
i w tym sezonie nie stracił nadal seta. Ta
dwójka zdecydowanie prowadzi, a sprawa
miejsc 3-5 jest otwarta. O trzy miejsca na
pewno będą chciały powalczyć pięć zespołów z miejsc 3-7.
W grupie B w czołówce są cztery zespoły, które uciekają rywalom. Na pierwszym
miejscu pozostaje LZS Retki, który nie miał
najmniejszych problemów z pokonaniem
Orła. Młodzież z BS TKKF 45 Głowno nie
zwalnia tempa i wygrała już siódmy mecz.
Tym razem głownianie rozgromili łowickiego Księżaka. Tuż za ekipa z Głowna znajdują się w tabeli „Niegrzeczni Chłopcy”
i zespół ze Skierniewic. O piąte miejsce premiowane awansem do rundy finałowej powalczy na pewno Kia Motors Zatorze. Ekipa ta w 7. kolejce pokonała zespół Piotra
Słomy z ZSP nr 1 Łowicz.

 Na

Rozgrywki grupowe powoli dobiegają do końca...
Kolejne zmagania siatkarzy jak zwykle
w hali sportowej OSiR nr 2 już w piątek od
godz. 16.00.
7. kolejka AMŁ grupa A:
 UKS KORABKA Łowicz - UKS
EKONOMIK Łowicz 1:3 (13:25, 25:23,
23:25, 20:25)
 PIJARSKAŁowicz -AGATATEAM
Łowicz 0:3 (7:25, 11:25, 16:25)
 ZSP 2 BLICH Łowicz - TKKF BS
Głowno 0:3 (24:26, 20:25, 8:25)
 II LO Łowicz - LZS II Retki przełożono.
Pauza: ZSP Zduńska Dabrowa.

skróty  Na skróty  Na skróty 

Utalentowany koszykarz z Łowicza
- Maciej Kucharek, który w tym sezonie reprezentuje barwy Łódzkiego
Klubu Sportowego, znalazł się w szerokiej kadrze Polski. Wychowanek UMKS
Księżak nie został co prawda zakwalifikowany do ścisłej dwunastki, ale jego sukcesem jest zakwalifikowanie się do grona szesnastu graczy objętych szkoleniem
centralnym.
*
W Jastrzębiu Zdrój rozegrano I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Weteranek
i Weteranów w tenisie stołowym, a najwyżej z zawodników z Ziemi Łowickiej został
sklasyfikowany łowiczanin - Zdzisław

Orzechowski, który w kategorii 60-64
lata zajął miejsce 3-4. W tej samej kategorii miejsce 5-8 zajął Tadeusz Pytkowski (UMKS Księżak Łowicz). W kategorii
40-50 lat wystąpili dwaj zawodnicy UKS
Bednary: Krzysztof Placek zajął miejsce
9-12, a Leszek Kalina 13-16.
*
W rozgrywkach Ligi Miejskiej w piłce
siatkowej dziewcząt występuje ekipa LUKS
Asik Domaniewice. Zawodniczki trenera Arkadiusza Stajudy pokonały na razie ZSP nr 1 im. Cebertowicza w Głownie
2:0 (25:14, 25:16) i Gimazjum Powiatowe
z Głowna 2:0 (25:10, 25:11).
(p)

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

Tenis ziemny - 4.,5. i 6. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Lider w grupie A pokonany

Łowicz, 9, 16 i 23 listopada. W VII
edycji Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi
Tenisowej o tytuł amatorskiego mistrza Łowicza rywalizuje 25. zawodników, którzy
w fazie eliminacyjnej grają w dwóch grupach. Awans do finałów wywalczy 6. najlepszych tenisistów z grupy A i B. Po rozegraniu
sześciu kolejek już powoli wyłaniają się faworyci i jak na razie wielkich niespodzianek
nie widać. W grupie A na prowadzeniu nadal
tenisista z Głowna - Zbigniew Rojek, a tuż
za nim Daniel Grzywacz. Jednak niepokonany od pięciu kolejek Rojek musiał w minioną niedzielę uznać wyższość Mariusza
Czułka. Łowiczanin pokonał głownianina
w dwóch zaciętych setach, które rozstrzygały się dopiero w tie-breakach. Dalej znajdują
się zawodnicy, którzy mają również po pięć
i cztery zwycięstwa na koncie i jest to najmocniejsza ekipa. Do rywalizacji o finałową
szóstkę może włączyć się Piotr Czerwiński, który wygrał ważny mecz z Pawłem
Kuzą, Sporym zaskoczeniem jest postawa
Piotra Sukiennika, który nie jest w najlepszej formie i ma na razie na koncie trzy
porażki i jedno zwycięstwo.
W grupie B liderem jest obrońca mistrzowskiego tytułu Paweł Rojek, który
rozegrał już sześć spotkań, nie przegrywając
ani razu. Z kompletem zwycięstw na koncie drugie miejsce zajmuje młody tenisista
Igor Kucharski, a tuż za nim plasuje się

Robert Markowski z czterema zwycięstwami na koncie.
4. kolejka - grupa A: Mariusz Czułek Wojciech Woźniak 2:1 (6:4, 6:7, 6:1), Jarosław Woźniak - Zbigniew Rojek 0:2 (4:6,
4:6), Daniel Grzywacz - Piotr Sukiennik 2:0
(6:4, 6:3), Zbigniew Gajewski - Paweł Kowalski 0:2 (1:6, 1:6), Jarosław Krzeszewski Krzysztof Kuciński 2:0 (6:4, 6:4), Paweł Kuza
- Piotr Czerwiński 2:1 (7:6, 6:7, 6:3). 5. kolejka - grupa A: Jarosław Woźniak - Mariusz
Czułek 2:1 (4:6, 6:0, 6:2), Wojciech Woźniak
- Jarosław Krzeszewski 0:2 (4:6, 3:6), Krzysztof Kuciński - Daniel Grzywacz 0:2 (4:6, 6:7),
Paweł Kuza - Zbigniew Rojek 1:2 (7:5, 3:6,
1:6), Mecze z 2. kolejki: Zbigniew Gajewski
- Piotr Czerwiński 0:2 (2:6, 1:6), Zbigniew
Rojek - Wojciech Woźniak 2:0 (6:0, 6:0).
6. kolejka - grupaA: Jarosław Woźniak - Jarosław Krzeszewski 0:2 (2:6, 0:6), Daniel Grzywacz - Wojciech Woźniak 2:0 (6:2, 6:1), Zbigniew Rojek - Czułek Mariusz 0:2 (6:7, 6:7),
Paweł Kuza - Paweł Kowalski 2:0 (6:2, 7:5),
Zbigniew Gajewski - Krzysztof Kuciński 0:2
(1:6, 3:6), Piotr Czerwiński - Piotr Sukiennik
1:2 (6:3, 6:7, 2:6).
1. Zbigniew Rojek
7 6 12:3
2. Daniel Grzywacz
5 5 10:0
3. Jarosław Krzeszewski
6 5 10:2
4. Mariusz Czułek
7 5 12:6
5. Paweł Kuza
6 4 10:5
6. Jarosław Woźniak
6 4
9:7

7. Piotr Czerwiński
5 2
5:7
8. Krzysztof Kuciński
7 2
6:10
9. Paweł Kowalski
5 1
2:8
10. Piotr Sukiennik
4 1
3:7
11. Wojciech Woźniak
6 0
0:12
12. Zbigniew Gajewski
6 0
0:12
4. kolejka - grupa B: Grzegorz Kordialik - Grzegorz Gawroński 0:2 (2:6, 0:6), Paweł Zybała - Marek Niewiadomski 2:0 (7:5,
6:4), Jan Kuś - Paweł Rojek 0:2 (2:6, 1:6), Igor
Kucharski - Robert Markowski 2:0 (6:1, 6:3).
5. kolejka - grupa B: Zdzisław Chmielewski
- Jan Kuś 2:0 (7:6, 6:1), Robert Markowski Radosław Kucharski 0:2 (0:6, 2:6),Arkadiusz
Janik - Igor Kucharski 0:2 (0:6, 0:6), Marek
Paweł Rojek - Andrzej Bucki 2:0 (6:1, 6:2).
6. kolejka - grupa B: Zdzisław Chmielewski Robert Markowski 0:2 (4:6, 2:6), Paweł Zybała - Paweł Rojek 0:2 (3:6, 6:7), Andrzej Bucki
- Grzegorz Gawroński 0:2 (0:6, 2:6), Jan Kuś
- Grzegorz Kordialik 0:2 (2:6, 4:6).
1. Paweł Rojek
6 6 12:1
2. Igor Kucharski
5 5 10:1
3. Grzegorz Gawroński
6 5 11:2
4. Robert Markowski
6 4
8:4
5. Radosław Kucharski
4 3
6:2
6. Zdzisław Chmielewski
5 3
7:4
7. Grzegorz Kordialik
5 1
4:8
8. Paweł Zybała
5 1
3:8
9. Marek Niewiadomski
4 1
2:7
10. Andrzej Bucki
5 0
0:10
11. Jan Kuś
7 0
0:14
Zbigniew Łaziński
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Piłka siatkowa - 7., 8., 9. i 10. kolejka VI edycji BLS

Bzura piêæ przed Borowem
Bielawy, 15-16 i 22-23 listopada. Coraz ciekawsza jest walka w VI edycji Bielawskiej Ligi Siatkówki o mistrzowski tytuł.
Sprawa ta rozstrzygnie się między zespołami
UKS Bzura i Green Steel Borów. Na razie
ekipa z Soboty ma pięć punków przewagi,
ale rozegrała o dwa mecze więcej.
7. kolejka: Green Steel Borów - Grom
Walewice 3:1 (25:17, 14:25, 25:19, 25:19),
UKS Bzura Sobota - Cygany Bielawy 3:1
(25:14, 21:25, 25:20, 25:20), Green Steel
Borów - Oldboy Bielawy 3:1 (22:25, 25:20,
25:17, 25:15), Dark Angels - Destroyers Bielawy 2:3 (26:28, 25:18, 25:11, 23:25, 5:15),
Oldboy Bielawy - Volley Boy 3:2 (17:25,
25:20, 25:15, 17:25, 15:11), Grom Walewice - Volley Boy 3:0 (25:9, 25:18, 25:23).
8. kolejka: Dark Angels - Cygany Bielawy
3:1 (25:22, 22:25, 25:14, 25:22), UKS Bzura Sobota - Destroyers Bielawy 3:0 (25:20,
26:24, 25:22), Green Steel Borów - Volley
Boy 3:1 (19:25, 26:24, 25:11, 25:18). 9. kolejka: Grom Walewice - Cygany Bielawy

3:0 (25:19, 25:18, 25:18), Destroyers Bielawy - Volley Boy 3:1 (25:14, 25:15, 21:25,
25:16), Dark Angels - Oldboy Bielawy 2:3
(22:25, 25:22, 17:25, 25:18, 7:15). 10. kolejka: Grom Walewice - Volley Boy 3:0 (25:20,
25:15, 25:15), Cygany Bielawy - Destroyers
Bielawy - 2:3 (17:25, 25:17, 25:23, 21:25,
15:17), Grom Walewice - Oldboy Bielawy
3:0 (25:13, 25:23; 25:23), Oldboy Bielawy - Green Steel Borów 1:3 (25:19, 20:25,
10:25, 15:25). Mecze rozegrane awansem:
UKS Bzura Sobota - Volley Boy 3:0 (25:9,
25:17, 25:11), UKS Bzura Sobota - Dark
Angels 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).
1. UKS Bzura Sobota (1)
10 28 30:6
2. Green Steel Borów (2)
8 23 24:6
3. Grom Walewice (4)
8 16 19:11
4. Oldboy Bielawy (3)
8 13 17:15
5. Destroyers Bielawy (8)
9 9 14:21
6. Cygany Bielawy (5)
9 7 14:21
7. Dark Angels (6)
10 7 13:25
8. Volley Boy (7)
10 2 6:30
(p)

Piłka nożna - sparingowy mecz Pelikana II

Rezerwiœci wygrali z MKS
 PELIKAN II Łowicz - MKS Kutno 1:0 (0:0)
1:0 - Łukasz Zabost (78).
Pelikan II: Jędrzejewski - Domińczak,
Górski, Plichta, Janowski - Wiśniewski, Cipiński, Chlebny, Zimecki - Kosiorek, Kutkowski. Na zmiany wchodzili: Wróbel, Ługowski, Walczak, Patos, Zwierz, Zabost,
Sut i Dziedziela.
Łowicz, 20 listopada. W tydzień po
zakończeniu rozgrywek IV ligi piłki nożnej trener Bogdan Jóźwiak zarządził

mecz kontrolny, w którym ekipa Pelikana II zmierzyła się z trzecioligowym MKS
Kutno. Łowicki szkoleniowiec sprawdzał
w tym spotkaniu trzech kandydatów do gry
w Łowiczu: nowymi są Adam Janowski
- wychowanek łódzkiego Widzewa, grający
ostatnio w Zawiszy Rzgów, Augustyn Wiśniewski (KS Teresin) i Marcin Wróbel
(Korona Wejsce).
Jedyną bramkę po ładnej akcji Dawida
Ługowskiego zdobył w 78. minucie Łukasz
Zabost.
(p)

Tenis stołowy - 7. i 8. kolejka III ligi mężczyzn

W tabeli bez zmian

Za nami 7. i 8. kolejka III ligi tenisa stołowego mężczyzn, a ekipa UKS Bednary (trener Krzysztof Placek) zajmuje wciąż trzecie miejsce. Szóste miejsce zajmuje wciąż
UMKS Księżak (trener Cezary Znyk).
7. kolejka III ligi mężczyzn: ULKS
Moszczenica - Włókniarz II Pabianice 10:0,
UMKS Księżak Łowicz - GUKS Gorzkowice 2:10, Burza Pawlikowice - Macovia
Maków 6:10, Prosna Wieruszów - Elta II
Łódź 10:6. Mecz rozegrany awansem: Opoka Zduńska Wola - UKS Bednary 4:10.
8. kolejka III ligi mężczyzn: Burza Pawlikowice - UKS Bednary 1:10, Elta II Łódź
- Opoka Zduńska Wola 9:9, GUKS Gorzkowice - Prosna Wieruszów 10:2, Macovia
Maków - ULKS Moszczenica 4:10, Włókniarz II Pabianice - UMKS Księżak Łowicz 6:10.

1. GUKS Gorzkowice (1)
8 16 80-24
2. ULKS Moszczenica (3)
8 15 79-37
3. UKS Bednary (2)
8 13 76-36
4. Macovia Maków (4)
8 10 69-43
5. Burza Pawlikowice (5)
8 8 56-52
6. Księżak Łowicz (6)
8 8 51-56
7. Prosna Wieruszów (8)
8 4 36-72
8. Elta II Łódź (7)
8 3 40-73
9. Opoka Zduńska Wola (9) 8 3 37-72
10. Włókniarz II Pabianice (10) 8 0 23-80
Ostatnie mecze pierwszej rundy w III lidze odbędą się w sobotę 13 grudnia o godz.
16.00, a zagrają wówczas: Opoka Zduńska
Wola - Burza Pawlikowice, UKS Bednary - Elta II Łódź, UMKS Księżak Łowicz
- Macovia Maków, Włókniarz II Pabianice
- Prosna Wieruszów i ULKS Moszczenica
- GUKS Gorzkowice.
(p)

Piłka siatkowa - 7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Ma³o nas…
 HKS ORZEŁ Łowicz - BZURA
Ozorków 0:3 (18:25, 11:25, 19:25)
Orzeł: Damian Bąba, Michał Gudaj, Adrian Walczak, Maciej Pochwała, Rafał Rogowski i Kacper Dur oraz Eryk Golan.
Łowicz, 22 listopada. Słabo zaprezentowali się siatkarze HKS Orzeł na tle
rywala z Ozorkowa. Podopieczni trenera Romana Styczyńskiego w pierwszej partii trochę powalczyli, w drugiej
zupełnie nie poradzili sobie z „graniem”,
a w trzeciej sami chyba nie bardzo chcieli wygrać. Trzecia partia była wyrównana do stanu 6:6, potem goście odskoczyli,
ale okazało się, że po kilku minutach było
już tylko 19:22. przy tym stanie nasi zawodnicy popełnili dwa proste błędy i było
po meczu. Niestety, gra w tym spotkaniu
nie mogła się podobać. Nasze Orły grały
z „podciętymi skrzydłami”. Brakowało walki w polu i pełnego zaangażowa-

nia zawodników. Wiadomo było, że rywal jest mocny, ale zawsze trzeba grać
„na maksa”.
Trener Styczyński po spotkaniu nie krył
swojego niezadowolenia. Gra w lidze wojewódzkiej to duże wyzwanie organizacyjne i finansowe, a pieniędzy nie ma. W tej
chwili do gry zgłoszonych jest tylko dziesięciu zawodników, a na meczach jest 6-7.
To zdecydowanie za mało. Można mieć
obawy o przyszłość sekcji. Polski Związek
Siatkówki dopuścił naszą sekcję warunkowo pod szyldem „harcerskim”. W następnym sezonie siatkówka musi być przejęta
przez klub sportowy. Możliwe, że będzie to
UKS Korabka, ale czy tak się stanie? Jednak
warto byłoby kontynuować coś, co już ruszyło. Warto pomyśleć jednak, aby treningi
zaczynali już młodsi adepci tej pięknej i bardzo popularnej dyscypliny sportu w Polsce.
Zbigniew Łaziński
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Na tle trzecioligowców z Niewiadowa wypadliśmy całkiem korzystnie.

Piłka nożna - przygotowania seniorów KS Pelikan

Wygrana na poprawę nastroju

Drugą młodość przeżywa Tomek
Rembowski.
Druga połowa była zdecydowanie lepsza
w wykonaniu naszych piłkarzy. Śmiało
można napisać właśnie naszych, bo na placu
boju mogliśmy oglądać aż siedmiu wychowanków łowickiego klubu. Dużo dobrego
wniósł Robert Wilk, od którego zaczynała
się większość akcji. W 52. minucie ponownie dał o sobie znać Grzelczak, który oddał
mocny strzał z 25. metrów, ale piłka trafiła
w poprzeczkę. Jednak nasza obrona musiała
być czujna, bo goście groźnie kontratakowali. Po jednej z takich akcji w 53. minucie
ponownie dobrą interwencja popisał się
Jędrzejewski. W 59. minucie pokazał się
z dobrej strony nowy zawodnik w składzie
biało-zielonych Adrian Dąbrowski,
który otrzymał dokładne podanie od Wilka
i podwyższył wynik, strzelając do pustej
bramki. Dąbrowski to młody zawodnik
(rocznik 1991) z KS Teresin (mazowiecka
klasa A). W 62. minucie ten sam piłkarz
trafił drugi raz do siatki, po podaniu od

Tomasza Rembowskiego, ale był na
spalonym. W 70. minucie było już 3:0 po
dwójkowej akcji łowiczan. Ze skrzydła
w pole karne wchodził Rembowski, a akcję
zamykał Dominik Myczka i on wpisał się
na listę strzelców. W 65. minucie w dobrej
sytuacji znalazł się Wilk, ale jego uderzenie
z jedenastu metrów wybił bramkarz. Ten
sam zawodnik ustalił wynik spotkania na 4:0
w 79. minucie, ładnym uderzeniem z szesnastu metrów, po dobrym dograniu od Myczki.
W 84. minucie wyśmienitą okazję zmarnował Stencel, któremu piłkę na czwarty metr
wyłożył Myczka, jednak uderzył on bardzo
niefortunnie i piłka poszybowała metr nad
poprzeczką. Ostatnią akcję przeprowadził
Rembowski, który przechwycił piłkę i oddał
ładny strzał, ale bramkarz zdołał końcami
palców wybić piłkę nad poprzeczkę.
Na pewno cieszy zwycięstwo, które może
nieco poprawić nastroje, ale trudno oceniać
grę na tle rywala, który nie należy do najmocniejszych. Teraz kolejne sprawdziany
biało-zielonych. Na jutro planowany jest
pojedynek z łódzkim SMS, ten mecz ma się
odbyć o godz. 12.00 na stadionie OSiR.
Zbigniew Łaziński

lejka I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
Niedziela, 30 listopada:
 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu;
 13.00-16.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
Środa, 3 grudnia:
 10.00 - hala sportowa Gimnazjum
w Bielawach; Rejonowe IMS w unihokeju dziewcząt i chłopców;
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16:
UMKS Księżak Łowicz - Salos Łódź;
Czwartek, 4 grudnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.
(p)

Piłka nożna - KS Pelikan Łowicz

Araœ ma odmieniæ Pelikana
karskim występował jako
Łowicz, 24 listopada.
napastnik lub rozgrywaW siedzibie KS Pelikana
jący. Karierę rozpoczynał
została zorganizowana konw wielkopolskim Sokole,
ferencja prasowa, na której
w 1980 roku po raz pierwprzedstawiony został nowy
szy został piłkarzem potrener drugoligowej drużyznańskiego Lecha. W ciągu
ny z Łowicza. Półtoraroczny
całej swojej kariery wystękontrakt z łowickim klubem
pował w wielu klubach.
w najbliższą sobotę podpisze
6-krotnie w Lechu, z któJarosław Araszkiewicz rym zdobył pięć tytułów
43-letni szkoleniowiec, któmistrza Polski - wystąpił
ry ostatnio prowadził Sandew jego barwach w 174 spocję Nowy Sącz, a wcześniej
tkaniach, strzelił 40 bramek.
wprowadził do III ligi rezer- Trener Jarosław
Zdobywał gole w ekstraklawy Lecha Poznań oraz tre- Araszkiewicz
sie także dla warszawskiej
nował Wartę Poznań.
Znacznie bogatsza jest jednak jego ka- Legii. Zakończył karierę jako piłkarz Leriera zawodnicza. W polskiej ekstraklasie cha, a jego pierwszy i ostatni występ w I liwystąpił w ponad dwustu meczach, a do- dze dzieliło 20 lat i 23 dni.
12 razy wystąpił w narodowej reprezenliczywszy zespoły I ligi z Niemiec, Turcji
i Izraela łącznie rozegrał 292. mecze, a zdo- tacji. Debiutował w 1985 roku w meczu
z Bułgarią, a ostatni mecz w kadrze rozegrał
był w nich 53. gole.
Ciekawe informacje zamieszczone są na 23 września 1992 przeciwko Turcji.
(p)
stronie www.wikipedia.pl. Na boisku pił-

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 27 listopada do 3 grudnia
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Początkowo skraj wyżu, w weekend układ niżowy. Napływa wilgotna i chłodna masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Czwartek pochmurny, miejscami słabe opady deszczu lub mżawki.
W piątek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słabsza.
Wiatr: południowo-zachodni i południowy, umiarkowany,
okresami silniejszy. Temp. max w dzień: + 3 ºC do + 5 ºC.
Temp. min w nocy: + 2 ºC do - 1 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu
z deszczem lub deszczu. Drogi śliskie !
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: południowo-wschodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 1 ºC do + 4 ºC.
Temp. min w nocy: + 1 ºC do 0 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego, okresami z opadami
deszczu, cieplej. Widzialność: dobra, w opadach słaba.
Wiatr: południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 8 ºC.
Temp. min w nocy: + 4 ºC do + 1 ºC.

Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda niekorzystnie wpływać
będzie na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - STAL Niewiadów 4:0 (1:0)
1:0 - Piotr Grzelczak (20), 2:0 - Adrian
Dąbrowski (59), 3:0 - Dominik Myczka (70),
4:0 - Robert Wilk (79).
Pelikan: Jędrzejewski - Pomianowski
(46 Demidowicz), Pastuszka, Michalski,
Bojaruniec (46 Osowski) - Cichoń (46
Myczka), Stefańczyk (46 Wilk), Kaźmierczak, Grzelczak - Stencel (46 Rembowski),
Dąbrowski (68 Stencel).
Łowicz, 22 listopada. Drugoligowy
zespół łowickiego Pelikana w minioną
sobotę rozegrał swój pierwszy sparing,
który rozpoczął przygotowania do rundy
wiosennej. Na sztucznej murawie na stadionie OSiR biało-zieloni rozbili trzecioligową
Stal Niewiadów 4:0. W sobotnim sprawdzianie zabrakło kilku podstawowych
graczy. W składzie nie pojawili się m.in.:
Marcin Ludwikowski, Radosław
Kowalczyk, Dariusz Kozubek i Tomasz Augustyniak. Pierwsza dwójka
ma drobne urazy, natomiast wymienionych
dwóch ostatnich ma problemy zdrowotne.
Tak dyplomatycznie o ich nieobecności
powiedział szkoleniowiec łowiczan Bogdan Jóźwiak.
Początek sobotniego pojedynku należał
do gości, którzy groźnie zaatakowali w 3.
minucie, ale dobrze interweniował Mariusz
Jędrzejewski. Po kilku minutach inicjatywę przejął Pelikan. W 12. minucie pierwszy
zagroził bramce rywala Radosław Stencel, który głowa uderzył piłkę, ale ta przeszła
nad poprzeczką. W 20. minucie dobrą akcję
zainicjował Przemysław Cichoń, który
dobrze podał do naszego najskuteczniejszego strzelca Piotra Grzelczaka, a ten
z siedenbastu metrów zdobył prowadzenie
dla Pelikana. Później łowiczanie kilka razy
zaatakowali i było groźnie pod bramką
Stali. Najlepszą okazje zmarnował Cichoń,
po którego strzale bramkarz wybił piłkę na
rzut różny.

Czwartek, 27 listopada:
 10.00 - hala sportowa Gimnazjum
w Bielawach; Powiatowe IMS w unihokeju dziewcząt i chłopców;
Piątek, 28 listopada:
 10.00 - hala sportowa Gimnazjum
w Bielawach; Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w unihokeju dziewcząt i chłopców;
 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej: Pelikan Łowicz - UKS SMS
Łódź;
 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, 29 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych U-13: Księżak Łowicz - Wiking
Tomaszów Mazowiecki;
 13.00-16.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. ko-

