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Burmistrz zarobi więcej
Na wniosek
przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łowiczu
Henryka Zasępy na
najbliższej sesji tejże rady
głosowany będzie projekt
uchwały podwyższającej
wynagrodzenie
burmistrzowi Krzysztofowi
Kalińskiemu.

Z

Kierowca Citroena zginął na miejscu, a kierująca Cinquecento trafiła do szpitala w stanie ciężkim.

Kolejne ofiary brawury
T

ym razem zginął ten, kto wypadek spowodował, ale Bogu ducha winna postronna osoba także odniosła ciężkie obrażenia. W poniedziałek 28 stycznia o godzinie
6.45 na drodze wojewódzkiej nr 577 w Sannikach, w pobliżu cmentarza, kierujący osobowym Citroenem 54-letni Włodzimierz W.

z Włocławka, wyprzedzając samochód osobowy Fiat Cinquecento, wjechał pod nadjeżdżający z naprzeciwka TIR, którym kierował
52-letni Bogdan L. z Grudziądza. Odbił się
od niego i uderzył w Fiata Cinquecento. Kierowca Citroena zginął na miejscu, zaś kierująca Fiatem Cinquecento Barbara K. z Tar-

czyna w stanie ciężkim została przewieziona
do szpitala w Płocku. TIR wylądował w rowie, po przeciwnej stronie drogi, szczęśliwie
nie uderzając już w żaden inny samochód.
Ruch na drodze był zablokowany przez
około cztery godziny, policja oraz obecni na
miejscu strażacy kierowali go w tym czasie objazdami.Aprzecież i kierowca Citroena mógł
żyć i prowadząca Fiata spokojnie dojechać
tam, dokąd się udawała...
(mak)

Szansa na uniknięcie
kary za muszlę
Ministerstwo Finansów uchyliło decyzję wojewody łódzkiego
z października ubiegłego roku,
w której nie przychylił się on do
umorzenia kary w wysokości
50 tysięcy złotych. Karę miało zapłacić miasto Łowicz za użytkowanie muszli koncertowej na Błoniach bez pozwolenia.

P

rzypomnijmy, że jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, w pierwszych
dniach czerwca 2006 roku, w muszli koncertowej na Boniach odbyły się - za zgodą ratusza - juwenalia studenckie. Tymczasem obiekt nie miał jeszcze pozwolenia
na użytkowanie, które wydaje Powiatowy

Inspektorat Budowlany. Miasto wystąpiło
wcześniej o takie pozwolenie, ale zwlekało z dostarczeniem niektórych dokumentów, m.in. atestów metalowej konstrukcji
zadaszenia widowni. Wykonawca dopiero je bowiem przygotowywał. W związku
z tym za zezwolenie na wejście na obiekt
i użytkowanie go na miasto nałożona została kara w wysokości 50 tys. złotych.
Samorząd zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak ten
oddalił wniosek miasta o zaniechanie karania. Wyrok WSA uprawomocnił się na
początku maja ubiegłego roku. Ratusz,
już pod nowym burmistrzem, wnioskował w październiku do wojewody łódzkiego o umorzenie kary, argumentując to

Wykrywacze narkotyków już działają
Trzeźwy, ale pod wpływem środka odurzającego, był 25-letni kierowca Volkswagena, mieszkaniec Łowicza, którego policjanci zatrzymali
w ostatnią sobotę, 26 stycznia, o godzinie 22.20 w pobliżu Bąkowa Górnego w gminie Zduny.
Obecność narkotyku w organizmie
stwierdzono na podstawie badania podręcznym narkotestem, które posiada na wyposażeniu łowicka policja.
Tej nocy, w ramach policyjnej akcji pod
kryptonimem „Dyskoteka”, przeprowadzo-

no kilkanaście badań narkotestami. Oprócz
tego wszyscy kierowcy byli również badani alkosensorami pod kątem ewentualnej
nietrzeźwości. Badani byli głównie młodzi kierowcy, zatrzymywani przez patrole
w pobliżu dyskotek w gminie Zduny i Kocierzew. Akcja trwała od godziny 19.00 do
3.00 nad ranem dnia następnego. Skontrolowanych zostało w tym czasie 60 samochodów. Policjanci zatrzymali trzy dowody rejestracyjne za brak badań technicznych
samochodów. Wręczyli 16 mandatów, pouczonych zostało 13 kierowców.
dok. na str. 2

tym, że nałożenie jej ograniczy możliwość
wykonywania zadań publicznych miasta.
Wojewoda zażądał wtedy uzupełnienia
materiału dowodowego m.in. o uchwały budżetowe z lat 2006 i 2007 roku oraz
sprawozdania kwartalne i roczne, jednak
wniosek o umorzenie nie zyskał jego przychylnej decyzji. Teraz Minister Finansów
uchylił w całości decyzję wojewody oraz
zalecił ponowne jej rozpatrzenie, uznając, że organ pierwszej instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego
w znacznej części - nie wskazując dowodów, na których się oparł oraz przyczyn,
z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności.
(mak)

godnie z projektem - jeśli zostanie on
przez radnych przyjęty - burmistrz
będzie zarabiał brutto 10.160 złotych,
czyli o ponad tysiąc złotych brutto więcej niż dotychczas. Projekt uchwały został
przedstawiony w punkcie „sprawy różne”
podczas ostatniej komisji budżetu i finansów 24 stycznia, jednak nie był przez tę komisję opiniowany.
Składniki wynagrodzenia burmistrza
Krzysztofa Kalińskiego mają być następujące: wynagrodzenie zasadnicze 4.900 złotych, dodatek funkcyjny - 1.900 złotych, dodatek specjalny w wysokości 35%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.380 złotych, dodatek za staż pracy
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 980 złotych. Uchwała ma wejść
w życie z dniem podjęcia (31 stycznia), co

Tysiące pączków
i gorące rytmy
Wyjątkowo krótki w tym roku
karnawał dobiega końca. Nadchodzi cisza, Wielki Post. Ale zanim
się skończy, już dziś, 31 stycznia,
tłusty czwartek. A nadchodzący
weekend obfituje w ostatnie bale
karnawałowe.
łusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Inaczej na ten dzień mówi
się „zapusty”. W tym dniu „dozwolone” jest
obżarstwo. Początkowo nasi przodkowie
objadali się przede wszystkim słoniną, boczkiem i mięsiwem, suto zapijanymi wódką.
Ale już w XVI wieku na stołach mieszczańskich w tłustym tygodniu zaczęły pojawiać
się smażone na tłuszczu słodkie racuchy,
bliny i pampuchy oraz rozmaite delikatne
ciasta i „cukry”. W XVII i XVIII w. swoimi
pączkami i chrustami chlubili się cukiernicy
większych miast dawnej Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
dok. na str. 5

T

oznacza, że burmistrz nową, wyższą wypłatę odbierze również za styczeń tego roku.
W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że za podwyższeniem wynagrodzenia burmistrzowi przemawia szereg argumentów. Oto niektóre przytaczane: w ciągu
13 miesięcy pracy burmistrz pozyskał
szereg funduszy zewnętrznych, w tym
11,7 mln złotych w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego, 755 tys. zł na sztuczną murawę na
boisku OSiR, 68 tysięcy złotych na monitoring w szkołach, 30 tys. zł na pomnik pamięci „Ofiarom niemieckich obozów pracy
w Łowiczu”, 524 tys. zł dotacji na regulację Uchanki.
Oprócz tego przewodniczący Zasępa wylicza, że wprowadzone w ubiegłym roku
zmiany organizacyjne w pracy urzędu spowodowały oszczędności rzędu 300 tysięcy
złotych, m.in. dlatego że nadzór budowlany jest prowadzony przez pracownika urzędu (oszczędności około 150 tys. zł) oraz poprzez zatrudnienie jednego wiceburmistrza
zamiast dwóch. Wynagrodzenia burmistrza
i dwóch zastępców w okresie od stycznia do
listopada 2006 roku wynosiły 214.178,81 zł,
a dla porównania wynagrodzenie obecnego
burmistrza i jednego zastępcy w okresie od
stycznia do listopada 2007 roku wyniosły
178.781,16 zł, co daje różnicę w wysokości
35.397,65 zł.
dok. na str. 4

Dziś piszemy:
 W procesie

Tadeusza G.
zeznawali kolejni
świadkowie.
czytaj na str. 9
 Sanniki: Dużo

znaków zapytania
wokół przeniesienia
uczniów podstawówki
do budynku przedszkola.
czytaj na str. 9
 Były dyrektor

muzeum
musi opuścić
służbowe mieszkanie.
czytaj na str. 3
 Gmina Kocierzew

chce w tym roku
pokryć asfaltem
aż 12 km dróg
czytaj na str. 2
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Mamo, babciu, wróć do nas!
Rodzina, policjanci
i strażacy z Łowicza
bezskutecznie, jak do tej
pory, poszukują
63-letniej Ireny Zielińskiej
z osiedla Starzyńskiego
w Łowiczu, która wyszła
ponad tydzień temu,
w środę 23 stycznia,
z domu i od tamtej pory
słuch po niej zaginął.

R

odzina zdecydowała się na rozklejenie
w całym mieście plakatów ze zdjęciem
i danymi osobowymi poszukiwanej. Jeden
z dwóch synów powiadomił również warszawskie Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Akcja poszukiwawcza

przybiera coraz większe rozmiary. Policjanci użyli do poszukiwań psa tropiącego,
ale bez rezultatu.
Irena Zielińska, urodzona 22 marca
1945 roku, córka Władysława i Katarzyny, zamieszkała na osiedlu Starzyńskiego
9/76, wyszła z domu pomiędzy godziną
17 a 18 w środę 23 stycznia. Tego samego
dnia w godzinach przedpołudniowych odwiedziła synową i dwoje wnucząt. Nic nie
wskazywało, że zamierza opuścić rodzinę.
Nic nie wskazywało też, jakoby była w złym
stanie psychicznym.
Była ubrana w jasnozieloną kurtkę z materiału o długości 3/4, na głowie miała biały beret, była ubrana w niebieskie jeansy
i czarne buty kozaki. Pani Irena jest średniego wzrostu (160-170 cm), ostatnio ważyła
około 50-60 kg. Ma włosy koloru rudego
- jak na publikowanym przez nas aktualnym zdjęciu.

Poszukiwana Irena Zielińska.
We wtorek 29 stycznia do akcji, na wniosek policji, dołączyli strażacy z Łowicza.
Tego dnia w godzinach przedpołudniowych, w łodzi motorowej, penetrowali oko-

lice Bzury na odcinku od Łowicza do Bednar. Odcinek rzeki do przeszukania został
wskazany przez policjantów pracujących
nad sprawą. Bez rezultatu.
- Mama wyszła z domu ponad tydzień
temu, gdy spałem w pokoju obok, chory na
grypę, i do tej pory nie wiemy, gdzie jest. Telefonu, dokumentów i pieniędzy nie wzięła.
Gdyby ją ktoś zobaczył, niech da nam znać
- apeluje syn zaginionej.
Osoby, które widziały poszukiwaną lub
mają informacje, gdzie może przebywać,
proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, tel. alarmowy
997 lub bezpośrednio z rodziną, tel. komórkowy 0-514-940-325. Kontakt z rodziną jest możliwy również pod telefonem
stacjonarnym, jednak nie o każdej porze:
(0-46) 837-39-75. Podajemy również
numer warszawskiego centrum ITAKA (0-22) 654-70-70.
(mak)

Budżet gminy Nieborów przyjęty

B

udżet gminy Nieborów na rok
2008 przyjęty został przez Radę Gminy na sesji w piątek 25 stycznia. Za
projektem opowiedzieli się niemal wszyscy radni. Od głosu wstrzymał się tylko Jarosław Papuga, który w swoim wystąpieniu
zawarł krytyczną po części ocenę przedsta-

wionego projektu. Głos zabierali też inni
radni. O inwestycjach, jakie realizowane
będą w ramach budżetu w tym roku, pisaliśmy szczegółowo przy okazji pierwszej
prezentacji projektu budżetu. Szczegółową relację z jego uchwalania opublikujemy za tydzień.

Lepsze drogi dla gminy Kocierzew
Ponad 12 km dróg gminnych ma
mieć położone nowe nakładki asfaltowe, przy Urzędzie Gminy powstanie oczyszczalnia ścieków, kontynuowane będą starania o dotacje
na przydomowe oczyszczalnie
w 500 gospodarstwach. Tak w skróKlienci kupowali nieraz po kilka rzeczy. Jakże nie skorzystać z okazji do tań- cie można opisać budżet gminy Kocierzew Południowy na 2008 rok
szych zakupów.
przyjęty przez radnych 30 stycznia.

Tłumy w Croppie
T

łumy opanowały otwarty w sobotę w
Galerii Łowickiej sklep Cropp Town i to od momentu, kiedy tylko udostępniony został dla kupujących, czyli od 10 rano.
I tak było już do końca dnia. Klientów przyciągnęła nie tylko znana i lubiana głównie
przez młodzież marka, ale i widoczne reklamy głoszące o 75-procentowej obniżce cen.
- Dla nas takie tłumy nie są zaskoczeniem.
Tak jest wszędzie, gdzie otwierane są nasze
sklepy - słyszymy od sprzedawców.
Młodzi ludzie, z którymi rozmawialiśmy,
chwalili sobie nowo otwarty sklep. - Lubię tę

markę i do tej pory jeździłam do Warszawy.
Teraz będę kupować w Łowiczu. Mamy już
Empik, mamy Croppa, czyli jest fajnie.
- Mówi się, że to raczej marka dla młodzieży, ale pomyślałam, że może jednak coś
dla siebie wybiorę. I faktycznie, coś chyba znajdę - powiedziała z kolei inna, starsza pani.
Jedynym mankamentem była chyba tylko zbyt czuła bramka, która dawała sygnał
w zupełnie nieuzasadnionych przypadkach.
Klientów to jednak nie zrażało.
(wcz)

Oni najczęściej nie mają szans

W

ydatki budżetu zaplanowano w wysokości 8,68 mln zł, z czego na inwestycje 1,69 mln, w tym na modernizację dróg poprzez położenie 5 cm
warstwy asfaltu planuje się wydać 1,5 mln
zł. Przewidziane do remontu drogi mają
łączną długość 12 km 210 m, a znajdują się
we wsiach: Osiek I, Osiek II, Wejsce, Lipnice - Poprzeczka, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni (w stronę Boczek), Jezior-

Joachimów Mogiły

Skradł rower i mikrofalę

20 stycznia mieszkaniec Warszawy
Wiesław G. stwierdził włamanie do
śmiu rowerzystów ukaranych za brak tano też jednego rowerzystę pijanego i jed- domku na swojej działce w Joachimolub niedziałające oświetlenie roweru, nego, który miał zakaz prowadzenia. Akcja wie Mogiłach. Odwiedził ją ostatnio
a 39 pieszych za przechodzenie jezdni była skierowana na ujawnianie wykroczeń 1 października, czyli włamania dokonano między tą datą a 20 stycznia.
w miejscach niedozwolonych oraz na czer- popełnianych przez pieszych i rowerzystów Sprawca dostał się do środka przez
wonym świetle. To wynik policyjnej akcji oraz kierujących samochodami, którzy po- wyłamaną okiennicę. Skradł kuchenkę
„Niechronieni”, przeprowadzonej 25 stycz- pełniają wykroczenia w stosunku do tej gru- mikrofalową oraz rower Jubilat. Straty
nia na drogach powiatu łowickiego. Schwy- py użytkowników dróg.
(mak) oszacowano na 400 zł.

O

Mniej błota na Polnej i Niciarnianej

W

ywieźliśmy część błota i dostaliśmy
się do twardego gruntu. Częściowo
nawieźliśmy już tłuczniem, ale idealnie jeszcze nie jest - powiedział nam o stanie nawierzchni ulicy Niciarnianej i Polnej
w Łowiczu dyrektor łowickiego Zakładu
Usług Komunalnych Cezary Kołodziejski.
Budowa utwardzonej nawierzchni na
tych ulicach może kosztować nawet oko-

ło 1,5 miliona złotych i zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż w 2010 roku.
Miasto najpierw musi jednak kupić część
gruntów pod drogę od mieszkańców. O spotkaniu burmistrza Krzysztofa Kalińskiego
z mieszkańcami tych dwóch ulic, o których
fatalnym stanie pisaliśmy przed tygodniem,
informujemy na stronie 4.
(mak)

ko (w kierunku Jeziorka Olesinek), Wicie
(w kierunku gminy Chąśno) oraz Boczki (droga przy kościele w kierunku gminy Chąśno).
W budżecie zapisano też 130.000 zł na
modernizację drogi Kocierzew Północny - Konstantynów, na co gmina będzie
się ubiegać o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy kosztować ma
20.000 zł, a dokumentacja kompleksowej
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie - 40.000 zł.
Wójt Grzegorz Stefański mówił podczas
sesji, że modernizacja tak dużej ilości dróg
wynika z tego, że wówczas można uzyskać
korzystniejszą cenę w przetargu, niż gdy
robi się mniej prac. Przetarg na wyłonienie
wykonawcy ma zostać ogłoszony jeszcze w
lutym. Radni przyjęli budżet jednogłośnie.

kronika
policyjna
n 23 stycznia o godz. 0.20 w Niedźwiadzie
w gminie Łowicz policjanci zatrzymali do
rutynowej kontroli 31-letniego mieszkańca
Łowicza, który kierował Hondą nie stosując
się do orzeczonego przez sąd, prawomocnego
wyroku zakazującego mu prowadzenie wszelkich pojazdów w ruchu drogowym.
n 24 stycznia podczas przeszukania
mieszkania, w którym zamieszkiwał 20-letni
mieszkaniec Łowicza, policjanci znaleźli 5 litrów alkoholu w czterech bańkach oraz łącznie
128 paczek papierosów różnych marek bez
znaków polskiej akcyzy. Mężczyzna odpowie
z artykułu 43 ustęp 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi.
n 24 stycznia o godz. 15.05 w Seligach
policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca
powiatu łowickiego Jerzego W., który jechał
rowerem, nie stosując się do prawomocnego

Pijany potrącił rowerzystkę

P

ijany kierowca osobowej Skody potrącił w Chruślinie 17-letnią, prawidłowo jadącą rowerzystkę. Dziewczyna
miała dużo szczęścia, że trafiła do szpitala
tylko ze wstrząśnieniem mózgu oraz ogólnymi potłuczeniami. Do wypadku doszło
w poniedziałek 28 stycznia o godzinie
6.50 nad ranem. Kierowca, który doprowadził do wypadku, Wiesław J. z gminy Bielawy, jechał do pracy. W powietrzu wydychanym z płuc miał 1,26 mg/dm3 alkoholu.
Jak potem mówił policjantom, poprzedniego dnia wypił trzy butelki wina, a rano poprawił „pięćdziesiątką” wódki, bo „bolała go
głowa”. Oprócz tego, że był pijany, w samochodzie, który stał całą noc na zewnątrz, nie
działały wycieraczki i szyba była częściowo
zaszroniona oraz zaparowana od wewnątrz.
Kierowca nie zauważył na łuku drogi jadącej przed nim w tym samym kierunku rowerzystki.
(mak)

Peugeot nie ustąpił

K

ierujący samochodem Peugeot 20-letni
mieszkaniec Łowicza nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył, wyjeżdżając z drogi bocznej, w jadącego drogą
z pierwszeństwem przejazdu Opla Vectrę,
którym kierował mieszkaniec Swarzędza.
Potem Opel uderzył w przydrożne drzewo.
Do wypadku doszło w czwartek 24 stycznia około godziny 19.40 na ulicy Kościelnej
w Łyszkowicach. Poszkodowany kierowca Opla doznał złamania lewego ramienia i
żuchwy oraz wstrząśnienie mózgu. Kierowca Peugeota był trzeźwy, zaś od kierowcy
Opla, z uwagi na jego stan po wypadku, pobrano krew do badań.
(mak)
dok. ze str. 1

Wykrywacze narkotyków już działają

K

ierowca Volkswagena, który prowadził
samochód pod wpływem narkotyku,
został przez policjantów zatrzymany na
noc do wyjaśnienia. - Podjęte zostały czynności procesowe, które zmierzają również do
tego, żeby ustalić, skąd miał narkotyk - powiedział nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego łowickiej Komendy Powiatowej
Policji podinspektor Leszek Okoń. Wśród
czynności procesowych było też przeszukanie miejsca zamieszkania.
Narkotesty, które są w posiadaniu łowickiej policji, mają odpowiednie atesty, jednak
celem ostatecznej weryfikacji od osób, u których stwierdzono użycie narkotyku, pobierana jest krew do badań. - Taki dowód jest
w sądzie nie do podważenia - mówi Okoń.
Kierowanie pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem, za które - podobnie
jak za kierowanie po pijanemu - sąd może
orzec karę pozbawienia wolności do dwóch
lat, grzywnę oraz zakazać prowadzenia pojazdów do 10 lat.
(mak)

wyroku sądu zakazującego mu jazdę pojazdami niemechanicznymi w ruchu drogowym.
n 25 stycznia o godzinie 12.35 w Parmie
w gminie Łowicz policjanci zatrzymali na
rowerze 43-letniego Tadeusza S. z powiatu
łowickiego, który nie stosował się do prawomocnego wyroku sądowego zakazującego mu
jazdę pojazdami mechanicznymi i niemechanicznymi w ruchu drogowym.
n 27 stycznia policja otrzymała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do prywatnego
budynku mieszkalnego. Nieznani sprawcy
po wyrwaniu zamka i wypchnięciu drzwi
wejściowych dostali się do wnętrza budynku,
po czym skradli z niego różne przedmioty
gospodarstwa domowego o łącznej wartości
około 700 złotych na szkodę mieszkańca
powiatu łowickiego.
n Tego samego dnia policja otrzymała
zgłoszenie kradzieży z włamaniem do
niezamieszkałego budynku w Kocierzewie.
Nieznani sprawcy w okresie od 13 do 27 stycznia ukradli z budynku około 800 kilogramów
zbóż o łącznej wartości około 400 złotych.
Kronikę opracował
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
podinspektor Leszek Okoń
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ŁSM

Docieplą kolejnych siedem bloków

T

rzy bloki na osiedlu Noakowskiego (numery 2, 3 i 4), budynek przy ulicy Ciemnej oraz bloki 9 i 10 na osiedlu Bratkowice w Łowiczu mają być docieplone w tym
roku przez Łowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Oprócz tego spółdzielnia planuje
docieplić tzw. ekofibrem same stropodachy
budynków 8 i 9 na Starzyńskiego i w budynkach od 5 do 12 na osiedlu Dąbrowskiego.
W ubiegłym roku łącznie docieplonych
zostało 13 bloków i jeden spółdzielczy budynek przy ulicy Mostowej. Spółdzielnia
przyspieszała z docieplaniem budynków,

bo są tego wymierne efekty, jeśli chodzi
o zużycie energii cieplnej. W docieplonych
blokach lokatorzy mają większe możliwości zaoszczędzenia na ogrzewaniu. Prezes ŁSM Armand Ruta nie ukrywał też, że
ubiegłoroczne docieplanie miało być również ukoronowaniem obchodów 50-lecia
istnienia spółdzielni.
Przetarg na wyłonienie wykonawcy tegorocznych robót termomodernizacyjnych
rozstrzygnięty będzie na początku marca.
Do tej pory spółdzielnię dccieplała skierniewicka firma Wikam.
(mak)

Katolicy i protestanci
modlili się wspólnie
Aż sześć polonezów odtańczono podczas studniówki „Ekonomika” w sali OSiR.

Polonez na sześć odsłon
Maturzyści Zespołu Szkół Ponad- nokształcącego o profilu informatyczgimnazjalnych nr 4 bawili się w mi- nym - wychowawca Joanna Żabka, klasa
III tegoż liceum z rozszerzonym językiem
niony weekend na studniówce.
angielskim - wychowawca Jacek Romsicbawili się w imponującym wprost ki, klasa IV technikum handlowego - wygronie. Studniówkę - tradycyjnie chowawca Anna Tyszkowska-Kurek, klaw hali OSiR - miało bowiem aż sześć sa III liceum profilowanego - wychowawca
klas maturalnych: klasa III liceum ogól- Agnieszka Lewandowska oraz dwie klasy

A

czwarte technikum ekonomicznego - wychowawczynie Bożena Sztela-Ziółkowska
i Wioletta Drabik. Liczba uczniów, którzy
wzięli udział w studniówce, wyniosła ponad
180, a każdy każdy przyszedł z osobą towarzyszącą.
Bawiono się zgodnie z zapowiedziami
do białego rana. A wszystko zaczęło się od
przemówień i poloneza, który trwał i trwał,
gdyż kolejno w tańcu prezentowała się każda z klas.
(wcz)

- Wy pewnie będziecie oglądać,
że jeden będzie Kościół wierzących
w Jezusa Chrystusa - mówił z nadzieją do kleryków zgromadzonych
w kaplicy seminaryjnej w Łowiczu
w miniony czwartek wieczorem bp
Józef Zawitkowski.

K

lerycy stanowili większość przybyłych
na nabożeństwo o jedność chrześcijan,
które zgromadziło przy ołtarzu, obok
biskupa, także ks. Adama Plicha z jednej
z dwóch warszawskich parafii ewangelickoaugsburskich. Obok nich było jeszcze kilka
osób świeckich, w tym ewangelicy.
Przed biskupem, obszerny komentarz
do słów św. Pawła z listu do Tesaloniczan
„Nieustannie się módlcie...” wygłosił właśnie pastor Plich. Kładł nacisk na to, że

w ferworze codziennych zajęć łatwo jest zapomnieć o modlitwie, nie jesteśmy w tym
inni od zboru w Tessalonikach. Ale Bóg nas
kocha zawsze, nawet gdy nie odpowiadamy
obrazowi dobrego chrześcijanina.
Biskup od siebie dorzucał, że odczuwa
pragnienie wspólnej Komunii Świętej z innymi chrześcijanami. - Kiedy się to stanie?
- pytał. I sam odpowiadał: - Gdy zmądrzejemy. Bo na razie to prawosławni wynoszą
się nad innych, twierdząc, że mają nienaruszoną tradycję, protestanci - bo mają wiarę
w jedyną moc zbawczą Łaski, a katolicy - bo
mają Piotra, a gdzie Piotr, tam Kościół.
- Tymczasem Chrystus postawi każdemu
z nas pytanie, takie jak postawił Piotrowi:
Czy ty mnie kochasz bardziej niż tamci? - To
będzie kryterium przynależności do Kościoła - mówił bp Zawitkowski.
(wal)

Były dyrektor ma zwolnić mieszkanie
Z dniem 31 stycznia
były dyrektor łowickiego
muzeum Walerian W.
otrzymać miał świadectwo
pracy i definitywnie rozstać
się z zajmowanym do tej
pory stanowiskiem. Datę tę
poprzedził trzymiesięczny
okres wypowiedzenia.

W

związku z odwołaniem ze stanowiska 31 stycznia upływa też ostateczny termin, w którym były dyrektor zwolnić ma zajmowane w budynku muzeum
mieszkanie. Jak mówi sekretarz łowickie-

go starostwa Magdalena Pietrzak, nawet
jeśli były dyrektor miałby zawartą umowę na dłuższy wynajem, czy też aneks do
umowy, to zawierana ona była przez dyrektora muzeum - a więc niego samego, a on
dziś już dyrektorem nie jest. Opuszczenie
mieszkania jest niezbędne. - Jak pan to sobie wyobraża, że w muzeum, gdzie żadna
postronna osoba nie ma prawa wchodzić,
a tym bardziej przebywać, funkcjonowało
będzie prywatne mieszkanie? - pyta retorycznie sekretarz.
Przypomnijmy, że Walerian W. został odwołany pod koniec października przez Zarząd Powiatu Łowickiego. Dziś dyrektorem
muzeum jest, wyłoniona w drodze konkursu, Marzena Kozanecka-Zwierz.

Były dyrektor odwołał się od decyzji zarządu do łowickiego sądu pracy, jednak ten
uznał jego zarzuty za bezzasadne i skargę
oddalił. Według przepisów zarząd powiatu powołuje bowiem dyrektora muzeum
i może go odwołać bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Wyrok nie jest prawomocny, pełnomocnik byłego dyrektora złożył
zapowiedź apelacji. W ubiegłym tygodniu
łowicki sąd pracy przesłał mu pisemne uzasadnienie wyroku. Od tego czasu pełnomocnik ma 14 dni na złożenie apelacji.
Sekretarz starostwa nie potwierdza też pogłosek, jakoby b. dyrektor oskarżył starostwo
o mobbing (czyli szykanowanie w pracy). Jak na razie żadnego pisma o tym informu- Błogosławieństwo na koniec nabożeństwa. Z lewej bp J. Zawitkowski, w głębi
jącego nie otrzymaliśmy - mówi.
(wcz) pastor Adam Plich z Warszawy.

Autobus nie dojechał na dworzec
Przystanek miejskiej
komunikacji autobusowej
MZK przed głównym
wejściem na dworzec
PKP Łowicz Główny był
w piątek 25 stycznia
nieczynny. Powodem jego
czasowego zamknięcia
były dwa samochody
zaparkowane zbyt blisko
siebie na zakręcie za
przystankiem.

S

ytuacja zdarzyła się już nie po raz pierwszy. Dzieje się tak, ponieważ w pobliżu
dworca PKP brakuje dobrych miejsc parkingowych.
Dwa niewłaściwie zaparkowane samochody znacznie utrudniały przejazd dużym
autobusom komunikacji miejskiej linii nu-

mer 2 relacji Dąbkowice - ulica Warszawska - Dąbkowice. Duży bordowy Peugeot
oraz czerwony maluch co prawda zostawiały prześwit, w który może i zmieściłby się
autobus, ale kierowcy zapomnieli zapewne, że parkują swoje pojazdy tuż za ostrym
zakrętem. Autobusy komunikacji miejskiej potrzebują natomiast więcej miejsca,
żeby bezpiecznie wykonać manewr skrętu. Samochody osobowe nie miały tam
większych problemów z przejazdem. Wystarczyło uważać, żeby nie zarysować stojących aut.
- To nie pierwszy już raz nasi kierowcy mieli problem z przejechaniem tamtędy
- powiedziała nam Bożena Słomska z łowickiego Miejskiego Zakładu Komunikacji
Tym razem prześwit pomiędzy źle zaparkowanymi pojazdami był na tyle mały, że
kierownictwo MZK postanowiło, że tego
dnia autobusy będą omijać ten przystanek.
- O nieczynnym przystanku informowaliśmy na tabliczce z rozkładem jazdy. Nic

Duży autobus nie miał szansy przejechać przez lukę pozostawioną przez
parkujące samochody.
więcej nie mogliśmy zrobić - powiedziała
nam Bożena Słomska. O autobusach nie
dojeżdżających na przystanek przy dworcu PKP informowaliśmy również na naszej
stronie internetowej.
Zakład powiadomił o utrudnieniu w ruchu drogowym Komendę Powiatową Policji. - Dyżurny przyjął zgłoszenie i obiecał

wysłać tam radiowóz. Policjanci mogli tylko
zostawić informacje o mandatach za wycieraczką - mówi Słomska. Teren, na którym
parkowały pojazdy, należy do spółki PKP
Nieruchomości. Następnego dnia problemu już nie było.
W ubiegłym tygodniu przedstawiciele ratusza po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami PKP w Łodzi. - Przedstawiliśmy panu Jackowi Derwisińskiemu (dyrektorowi oddziału - przyp. red.)
nasze uwagi, jeśli chodzi o grunty PKP
na terenie miasta. Przy okazji rozmawialiśmy też o parkingu przy dworcu. Czekamy na odpowiedzi - powiedział nam burmistrz Krzysztof Kaliński. Przypomnijmy,
że rozmowy ratusza z PKP odnośnie wybudowania parkingu przy dworcu trwają
już długo - na razie ciągle bez efektów. Decydujący głos należy do kolei, bo to ona
ma na to teren.
(mak)

Nieborów

Czy zniknie szpetny przystanek

N

asz czytelnik martwi się szpecącym
otoczenie przystankiem
w Nieborowie, nieopodal parku
i pałacu Radziwiłłów. - Nie dość, że jest
on obskurny, że szpeci otoczenie, że nie
ma na nim kosza na śmieci - mówi - to
jeszcze osoba sprzedająca
w tamtejszym kiosku całą zimę marznie
w niskiej temperaturze bez ogrzewania.
Kiedy gmina wreszcie zajmie się
tą sprawą? Spieszymy donieść, że
kwota w wysokości 50 tys. zł na zakup
nowego, estetycznego i przystającego
do zabytkowego otoczenia przystanku,
zaplanowana została w budżecie gminy
Nieborów na ten rok. Nowy przystanek
zaopatrzony będzie także w nowy kiosk,
tak więc poprawią się również warunki
pracy sprzedającej tam osoby.
Przystanek został już zamówiony,
jednak najpierw trzeba wyburzyć stary,
murowany, uprzątnąć teren itd. Jak
mówi wójt Andrzej Werle nowy obiekt
postawiony zostanie latem, kiedy
pogoda jest najbardziej sprzyjająca
takim pracom.
(wcz)
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Niciarniana i Polna - ma być lepiej

Miasto pożyczy
prawie 3 miliony złotych

- Jesteśmy dobrej
myśli jeśli chodzi
o rozwiązanie
problemów
dotyczących naszych
ulic - powiedziała nam
jedna z mieszkanek
ulicy Niciarnianej
po spotkaniu
z burmistrzem
Krzysztofem Kalińskim
i dyrektorem Zakładu
Usług Komunalnych
Cezarym Kołodziejskim.

ecyzję o zaciągnięciu przez
miasto blisko 3 milionów złotych
(2.962.000 zł) pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki w Łodzi
mają podjąć podczas sesji 31 stycznia
łowiccy radni. Radni Komisji Budżetu
i Finansów jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie ten projekt uchwały.
Pożyczka ma być wydana na
następujące zadania: budowę
separatorów do kanalizacji
deszczowej - 220 tysięcy złotych,
budowę kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Kopernika - 255 tysięcy
złotych, Wschodniej i Kresowej
- 400 tysięcy złotych, w ulicy
Sochaczewskiej - 350 tysięcy złotych,
w ulicy Wspólnej - 90 tysięcy złotych,
budowę studni głębinowej - 747
tysięcy złotych i zakup wirówki do
oczyszczalni ścieków - 900 tysięcy
złotych. Spłata pożyczek ma nastąpić
w latach 2009-2011. Pożyczki te będą
umarzane w 30% przez WFOŚiGW
po spłacie reszty zobowiązania.
(mak)

W

ostatnim numerze NŁ pisaliśmy
o katastrofalnym stanie gruntowych
ulic Polnej i Niciarnianej po obfitych opadach deszczu z poniedziałku i wtorku
21 i 22 stycznia. W praktyce ulicami tymi
nie można było przejechać samochodem,
uniemożliwiało to głębokie błoto i stojąca woda. Mieszkańcy za ten stan winili
ratusz oraz ZUK, który w ubiegłym roku
wykonał w tych ulicach kanalizację sanitarną, pozostawiając na wierzchu glinę
z wykopów. Podobna sytuacja na tych
ulicach miała miejsce już jesienią, wtedy
miasto zrezygnowało z nawożenia tam
tłucznia, tłumacząc że będzie to bardzo
drogie, a po niedługim czasie planowane jest tam wykonanie nawierzchni z betonowej kostki.
Burmistrz przed spotkaniem powiedział
nam, że ratusz chce przyśpieszyć wykonanie nawierzchni i dotrzymał słowa. - To
było bardzo dobre spotkanie, konkretne

i spokojne, choć na pewno wiele osób było
zdenerwowanych stanem ulic - powiedział
nam burmistrz - przyszło ponad 20 osób,
czyli bardzo dużo, dlatego mogliśmy omówić dokładnie wiele spraw.
Pierwszą sprawą było przeprowadzenie w obu ulicach doraźnych prac poprawiających ich stan. Mieszkańcy dostali
zapewnienie, że takie zostaną wykonane, ulice zostaną nie tylko wyrównane,
ale pojawi się na nich także materiał,
który zagęści nawierzchnię i zminimalizuje powstające błoto po opadach. Materiał ten trafi na Niciarnianą i Polną z ulic
Chmielińskiej i Motylińskiego na osiedlu
Łyszkowicka. ZUK otrzymał już z ratusza zlecenie wykonania tam nawierzchni
z betonowej kostki, teraz otrzymał wyraźną dyspozycję, by z tych ulic - co obniży koszty - zebrał nawieziony tam przez
lata materiał (tłuczeń, destrukt, żużel),
przewiózł i rozprowadził na Polnej i Niciarnianej. Zdaniem dyrektora ZUK Cezarego Kołodziejczyka, realizacja tego
zalecenia powinna znacząco poprawić
stan tych ulic.
Drugi ważny temat, to budowa utwardzonej nawierzchni. Burmistrz Kaliński
przedstawił mieszkańcom propozycję
wykupu przez miasto gruntu pod ulicę za
cenę 28 zł za m2. Większość z obecnych
na spotkaniu podpisała deklarację wyrażającą zgodę na zaproponowaną stawkę.
Jeśli tak postąpią pozostali, to przygotowanie do realizacji tej inwestycji będzie
trwało bardzo szybko. Jednocześnie burmistrz podkreślił w rozmowie z nami, że
chce, by miasto nabyło te grunty w drodze porozumienia z właścicielami, bez
stosowania nowej ustawy o wywłaszczaniu gruntów na cele publiczne, choć
wtedy, mimo dłuższej procedury, miasto

Mieszkańcy ul. Niciarnianej chcieliby, aby w czasie opadów deszczu ich ulica
nie wyglądała w ten sposób.
zapłaciłoby za grunty znacznie mniej niż
28 zł z m2. Jedna z obecnych na spotkaniu mieszkanek ul. Niciarnianej powiedziała nam, że wyraziła zgodę na zakup,
mimo iż burmistrz informował, że budowa nawierzchni nie nastąpi wcześniej niż
w 2010 roku. Zgadza się, bo wie, że wraz
z utwardzeniem drogi wzrosną w tym
miejscu ceny nieruchomości, co może
być z pożytkiem dla tych, którzy mają
tam grunty, a będą chcieli je sprzedać. Dzięki drodze z prawdziwego zdarzenia
teren ten będzie miał szansę się ożywić,
może powstanie tu nowe osiedle, bo teren ten jest bardzo atrakcyjny, blisko ul.
Bolimowskiej, centrum miasta. A będzie

Bagienny krajobraz na Bratkowicach

Muszą rozliczyć się z alkoholu

J

eszcze tylko dziś, 31 stycznia
przedsiębiorcy sprzedający alkohol,
mają czas na złożenie oświadczeń
o wysokości sprzedaży osiągniętej
w ubiegłym roku.
Obowiązek złożenia takich oświadczeń
mają zarówno sklepikarze, jak
i restauratorzy posiadający zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. Są one
niezbędne ratuszowi do obliczenia
opłat za przedłużenie zezwoleń.
Pieniądze z zezwoleń wykorzystane
są rokrocznie na profilaktykę
antyalkoholową i narkotykową.
(eb)

Działka przy ul. Matejki do sprzedaży

aki stan rzeczy będzie utrzymywał się
do czasu, gdy na skrzyżowaniu ulic
Jana Pawła II, Prymasowskiej, Łódzkiej powstanie rondo i droga dojazdowa
łącząca je z działkami. Po tej inwestycji działki staną się atrakcyjniejsze, a ich
wartość znacząco wzrośnie. Majka powiedział nam, że w ratuszu odczuwalny
jest popyt na działki przemysłowe, czego
dowodem mogą być udane ubiegłorocz-

ne sprzedaże nieruchomości w sąsiadującym rejonie ulicy Małszyce.
Wystawiona na sprzedaż działka
znajduje się przy ul. Matejki (bliżej ul.
Armii Krajowej, tuż za garażami), jej
powierzchnia to 1459 m2. W obowiązującym dla tego terenu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, której jest to strefa zabudowy usługowej i niewielkich zakładów
produkcyjno-usługowych. Działka sąsiaduje z terenami, gdzie już od dawna wykonywane są różnego rodzaju usługi, od
produkcji materiałów budowlanych po
usługi transportowe.
Przetarg na sprzedaż działki odbędzie
się w formie licytacji, 26 lutego w sali
radzieckiej ratusza, wcześniej do 22 lutego oferenci muszą wpłacić wadium,
które wynosi 10 tys zł. Ratusz liczy, że
ostateczny zysk uzyskany ze sprzedaży
działki znacznie przewyższy cenę wywoławczą ustaloną na 90 tys. zł.
(tb)

dok. ze str. 1
jednorodzinnych na Bratkowicach. Prace mają polegać na wywiezieniu co najmniej kilkucentymetrowej warstwy błota,
listopadzie 2006 roku burmistrz
wyrównaniu terenu i nawiezieniu grysem
i jego dwaj zastępcy zarabiali razem
lub kamieniami. Można się tych dzia19.644 zł, zaś w grudniu 2007 nowy
łań spodziewać w ciągu najbliższych dni.
W tegorocznym budżecie nie ma zapisa- burmistrz i zastępca otrzymali razem wynanych pieniędzy na utwardzanie dróg w tam- grodzenie w wysokości 16.984 zł.
Zasępa argumentuje również, że dotychtym rejonie.
(mak) czasowe wynagrodzenie burmistrza jest

o 45 złotych niższe od wynagrodzenia jednego z wójtów powiatu łowickiego oraz
tym, że wzrosła odpowiedzialność za pracę urzędu, za inwestycje, których wielkość
wzrosła do 34,6% wydatków miasta (prawie 28 milionów złotych).
(mak)

- Chciałam zwrócić uwagę
mieszkańców Łowicza
i okolic jak wyglądają ulice
Bursztynowa, Topazowa
i okoliczne - napisała do nas
Magdalena Szymańska
z Łowicza. Nadesłała również
zrobione wieczorem zdjęcia,
na których widać tonący
w błocie samochód.

N

iestety, nie śmiałam się stojąc samochodem w wodzie i z płaczącym małym dzieckiem w środku, gdy przez ponad
godzinę starałam się załatwić pomoc, by
mnie wyciągnięto z „bagna” - opisuje wydarzenia. Tego dnia w tej części osiedla
domków jednorodzinnych był to czwarty samochód wyciągany z błota. O dotarciu do domu w nieubłoconych butach też
nie można było mówić, chyba że idzie się
opłotkami, np. trzymając się ogrodzenia sąsiadów i przeskakując niektóre kałuże ryzykując poślizgnięciem i upadkiem. - Wiem,
że rok temu podobne zdjęcia też były pokazywane... - nie wierzy w szybkie rozwiązanie pani Magdalena i słusznie zauważa, że
podobny problem mają mieszkańcy wielu
ulic w Łowiczu.
O to co miasto zamierza zrobić z tym problemem, spytaliśmy naczelnika Wydziału
Spraw Komunalnych łowickiego ratusza
Pawła Gawrońskiego. - Zakład Usług Komunalnych ma poprawiać stan dróg. Wia-

jeszcze atrakcyjniejszy po realizacji wiaduktu nad przejazdem w ul. 3 Maja - podkreśla burmistrz.
Miasto musi na ul. Polnej i Niciarnianej posiadać pod drogę pas o szerokości
aż 10 metrów, w niektórych miejscach
w tej chwili nie posiada nawet 3 m. Na
ul. Niciarnianej do wykupu jest aż 2.794
m2 gruntu, na Polnej 1.340 m2, w sumie miasto będzie musiało powierzchnię tę nabyć od ponad 30 właścicieli.
Burmistrz powiedział nam, że problemy
z nabyciem mogą być w przypadku ul.
Polnej, gdzie w kilku przypadkach grunty mają nieuregulowany stan własności.
(tb)

D

Kolejna działka pod usługi
w dzielnicy Korabka została wystawiona na sprzedaż przez ratusz. Jak powiedział nam zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami Jarosław Majka, miasto
kontynuuje sukcesywną sprzedaż działek w tym terenie, wstrzymując się cały czas ze sprzedażą
gruntów przeznaczonych pod zabudowę usługowo - przemysłową
przy ul. Prymasowskiej, gdzie jest
ich znacznie więcej.

T

Wcale nie było tak łatwo wyciągnąć samochód z błotnistej ulicy...
domo, że nie wszystkich od razu. Zaczęliśmy
tam, gdzie się ostatnio zakopały samochody ciężarowe - powiedział nam Gawroński.
Podczas prowadzenia prac na ulicy Niciarnianej zakopał się też samochód należący
do ZUK i należało wzywać łowicką straż
pożarną z ciężkim samochodem, żeby pomogła wyciągnąć ten pojazd.
W planie bieżących napraw są również
ujęte błotniste ulice w dzielnicy domków

Burmistrz zarobi więcej

W
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Już sprzątają miejskie ulice

Z

akład Oczyszczania Miasta,
zajmujący się sprzątaniem ulic
na zlecenie ratusza, rozpoczął
już omiatanie ulic. Dyrektor zakładu
Jerzy Igielski powiedział nam, że
intensywność prowadzonych robót
jest uzależniona od wolnych mocy
przerobowych w zakładzie i od pogody.
Wzorem lat ubiegłych omiatanie będzie
prowadzone przez cały okres zimy,
zarówno w centrum miasta, jak i na
jego obrzeżach. Omiatano już pobocza
m.in. Alei Sienkiewicza, ul. Topolowej,
Ułańskiej, Stanisławskiego i innych.
Najczęściej roboty te będą powierzane
dwuosobowej brygadzie, która zmiata
piach, a następnie ładuje go na
naczepę multikara.
W tej chwili na ulicach miasta leży ok.
250 ton piachu wysypanego w dniach,
gdy było ślisko. - Sprzątnięcie części
piachu już teraz odciąży nas przy
kompleksowym wiosennym sprzątaniu
miasta - mówi Igielski. Wtedy na ulice
wyjadą mechaniczne zamiatarki, które
aktualnie są poddawane konserwacji
i remontom.
(tb)

Magazyn dla Kodanu
rośnie przy Seminaryjnej
Budowa Łowicz spółka z o.o. buduje przy ul. Seminaryjnej w Łowiczu magazyn z częścią biurową
przeznaczony dla znanej duńskiej
firmy z branży odzieżowej - Kodan,
która ma jeden ze swoich zakładów
produkcyjnych w Łowiczu przy ul.
Powstańców. Cały obiekt będzie
mieć powierzchnię użytkową około
4.700 m2. Oddanie do użytku planowane jest w maju tego roku.
udowę rozpoczęto w styczniu tego
roku, zezwolenie na budowę inwestor
B
otrzymał 18 grudnia. Działka pod maga-

zyn ma kształt nieregularnego czworokąta o powierzchni ponad 1 ha. Firma Budowa kupiła ją od Starostwa Powiatowego
w przetargu, który odbył się w kwietniu
ubiegłego roku. Janusz Mostowski, prezes
Budowy, przyznaje, że znalezienie tereonad 230 tysięcy zł wydała
nu pod budowę magazynu nie było łatwe.
gmina Kocierzew na ogrzewanie
olejowe w 2007 roku. Kwota ta
Szukał w obrębie miasta i poza nim, choć
wystarczyła na zakup 99.794 litrów
miał nadzieję znaleźć działkę w Łowiczu,
oleju opałowego. Informacja o kosztach ponieważ firma ta od kilku lat funkcjonuogrzewania Urzędu Gminy oraz szkół
je na terenie miasta. Działka przy ul. Semiw Kocierzewie Południowym, Gągolinie naryjnej, położona między torami a trasą
Południowym i Łaguszewie w ciągu
nr 2, była jedyną działką o tej powierzchni
minionych 3 lat przedstawiona została
i przeznaczeniu, jaką mógł nabyć. Gdyby
na komisjach Rady Gminy. Wynika
miał możliwość kupienia terenu np. w obz niej, że koszty te wzrosły
rębie Łowickiej Wsi (między trasą do Łodzi
z 182,5 tys. zł w 2005 roku do ponad
a os. Górki), na pewno wolałby to drugie
240 tys. zł w roku 2006
rozwiązanie. Tam jednak nie ma na razie
i 230 tys. zł w 2007. Grzegorz
dróg dojazdowych. Wstępem do ich budoStefański, wójt gminy Kocierzew,
wy ma być powstanie w tym roku ronda
mówi, że dane te są analizowane. Być
może skłonią samorząd do podjęcia
u zbiegu ulic Jana Pawła II i Łódzkiej.

Ile kosztuje ogrzewanie olejowe

P

decyzji o zmianie nośnika energii
wykorzystywanego do ogrzewania tych
obiektów. Decyzji nie należy się jednak
spodziewać w tym roku.
(mwk)

Na placu budowy magazynu widać już las słupów konstrukcyjnych nowego obiektu firmy Kodan.

częto od wykonania przyłącza energetycznego, wodnego i fundamentów. Budynek
będzie mieć kształt mniej więcej prostokątny i będzie usytuowany równolegle do linii
torów. W chwili obecnej budowę już widać
znad ziemi, bo stawiane są słupy konstrukNietypowa konstrukcja cyjne. W przyszłym tygodniu planowane
W ubiegłym roku teren pod budowę zo- jest rozpoczęcie montażu dachu. Ściany
stał zniwelowany. W tym roku prace rozpo- budynku zbudowane będą z płyt warstwo-

dok. ze str. 1

Tysiące pączków i gorące rytmy
T

ak zostało do dziś, najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki. Ponieważ data
tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy w tym roku przypada on już ostatniego
dnia stycznia. Niedługo cieszyliśmy się więc
karnawałem, bo tylko półtora miesiąca. „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków
nasmażyła” - mówi staropolskie przysłowie. Zgodnie z nim wszystkie łowickie cukiernie oraz sklepy spożywcze oferują dziś
ogromne ilości pączków, nawet tysiąckrotnie więcej niż w inne dni roku.
Tego dnia mało kto liczy kalorie. Na ogół
kupujemy słodkości w cukierni. Coraz rzadziej, niestety, kultywuje się obyczaj pieczenia specjałów w domu, według przepisów
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. - Jest nas w domu czworo, każdy zje po
dwa pączki, w razie czego dla gościa kupuję
10 pączków, a dla takiej liczby nie opłaca
się zabierać za pieczenie - mówi klientka
cukierni Chojecki na ul. Zduńskiej. Cukiernia ta liczy, że sprzeda dziś około 3,5 tysiąca
pączków. W pozostałe dni w roku pączków
sprzedaje się 100 - 140.
Zamówienia przyjmowane były na kilka
dni wcześniej, ale z obserwacji ekspedientek
wynika, że z roku na rok coraz mniej jest zamówień firmowych. Częściej pączki zamawiane są indywidualnie do domu. Niektórzy
klienci, chcący uniknąć tłustoczwartkowych
kolejek, kupili pączki już wczoraj. Od rana
można tu kupić pączki z marmoladą, bitą
śmietaną, toffi, wanilią i adwokatem. Pączki
sprzedawane są od rana do wieczora.
Podobnie będzie w cukierni Majka na
Starym Rynku. Tutaj w środę przyjęto zamówienia na ponad 200 pączków. Ile ostatecznie zostanie sprzedanych - nie wiadomo.
Znacznie mniejsze zainteresowanie dotyczy

faworków, które można tu kupić za 5,40
za 15 dag. Kilku klientów zaopatrzyło się
w faworki już wczoraj. - Można u nas kupić
tradycyjne pączki z marmoladą, bez konserwantów - mówi ekspedientka.
W Cafe Bordo przyjęto jeszcze więcej
zamówień na tłusty czwartek. Zazwyczaj
sprzedaje się tu tylko 30 pączków w ciągu
dnia, ale na dziś naszykowano aż 3 tysiące
pączków. Można tu dziś kupić tradycyjne
pączki z marmoladą, z morelami i skórką
pomarańczy, a także z adwokatem i płatkami migdałów. Najwięcej pączków sprzedawanych jest w kawiarni do południa,
ale popyt na nie trwa do wieczora. - Klienci kupują duże ilości pączków, zwykle po
10 - 15 sztuk. - W ubiegłym roku do południa sprzedaliśmy 1,5 tysiąca pączków mówi ekspedientka.

Gorące rytmy
w środku zimy
Po tłustym czwartku czeka nas ostatni weekend karnawału. Ostatnie huczne

D

W

drzej Karasiewicz, z wyjaśnieniami, że to
nie on. Wystąpiła w tym przypadku zbieżność imienia, inicjału nazwiska i wieku
obydwóch mężczyzn. Z tym że tylko jeden
z nich jechał pijany i nie był to nasz rozmówca. Pijany rowerzysta został zatrzymany w Rząśnie, co jednak nie oznacza,
że tam musi mieszkać.
(mak)

bo nie stalowa, ale żelbetonowa. Największa rozpiętość przęsła dźwigara wyniesie aż
30 m. Co ciekawe, dźwigary transportowane będą w całości z firmy Ergon w Mszczonowie. Ciężka konstrukcja żelbetonowa
związana jest z wymaganiami przeciwpożarowymi stawianymi magazynom na wyroby odzieżowe.
(mwk)

ZUK chce szybciej wymieniać wodomierze

Ponad 100 wodomierzy w ciągu
miesiąca planuje wymieniać w tym
roku Zakład Usług Komunalnych
dni karnawału chciałoby się przetańczyć. z Łowicza.
Będzie ku temu okazja na wielu balach
yrektor Cezary Kołodziejski powieorganizowanych w nocy z 2 na 3 lutedział nam, że w związku z zaległościago. W większości miejsca są już zajęte,
mi w tym względzie zakład zamierza
gdyż zapisy przyjmowano na kilka tygodni wcześniej. Bale ostatkowe odbędą się dokonywać wymian nie tylko zimą, poza
m.in. w zajeździe „Rozdroże” w Niebo- okresem inwestycyjnym, ale w każdy dzień
rowie i w restauracji „U Pana Tadeusza” roboczy, także popołudniami. Prowadzona
w Domaniewicach. Bal ostatkowy dla pra- obecnie wymiana wodomierzy jest związacowników zakładu Agros Nova przygo- na z koniecznością ich demontażu i legalitowany zostanie na sali w Syntexie. Go- zacji co 5 lat lub jeśli nie spełniają wymorącymi karnawałowymi rytmami tętnić gów legalizacyjnych - są np. uszkodzone,
będą także wiejskie remizy, m.in. w Ziel- zastępowane są nowymi.
Kołodziejski chciałby rocznie wymieniać
kowicach, Łyszkowicach oraz w Bednado
1500 wodomierzy, w tej chwili do wyrach Kolonii.
2 lutego odbędą się ponadto szkolne
bale: studniówka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu oraz
bale gimnazjalne, m.in. w łowickim
Gimnazjum nr 2, a także w Kocierzewie.
Bezalkoholowy bal karnawałowy dla
nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów organizowany jest również
w szkołach pijarskich.
(eb)

Nie wszyscy Andrzeje K.
jeżdżą po pijanemu
poprzedniej rubryce „Oni zagrażają
naszemu życiu”, w której odnotowujemy zatrzymanych przez policję
pijanych kierowców i rowerzystów, informowaliśmy, że 44-letni Andrzej K. został
zatrzymany 22 stycznia w Rząśnie w gminie Zduny, jadąc rowerem pod wpływem
alkoholu. Od razu w czwartek zadzwonił
do nas 44-letni mieszkaniec Rząśna, An-

wych, posadzka położona będzie pół metra nad poziomem gruntu. Magazyn będzie
parterowy, część biurowa będzie mieć trzy
kondygnacje.
Powstający budynek będzie mieć powierzchnię użytkową około 4.700 m2,
z czego sam magazyn stanowić będzie
4.000 m2. Janusz Mostowski mówi, że
konstrukcja budynku będzie nietypowa,

miany pozostaje 5500 tych urządzeń. Dyrektor chce wyodrębnić jedną brygadę w
dziale wodociągowo-kanalizacyjnym zakładu i skierować ją wyłącznie do pracy
przy wymianie wodomierzy - choć zastrzega, że w sytuacjach awaryjnych robotnicy
z niej byliby wykorzystywani do prac przy
realizowanych inwestycjach lub uszkodzeniach sieci wod.-kan.
ZUK chce od lutego wprowadzić terminarz prac. Będą w nim ujęte ulice, ewentualnie numery mieszkań w blokach, do
których zapukają pracownicy zakładu. Dodatkowo zakład będzie zapowiadał wizyty brygady kartkami przekazywanymi do
właścicieli posesji lub wieszanymi na tablicach ogłoszeń.
(tb)
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Uczniowie zapłacą mniej,
nauczyciele więcej
W związku z ustawowym przekazaniem kompetencji w zakresie ustalania zasad korzystania ze stołówek
szkolnych i przedszkolnych a także
wysokości opłat za posiłki Radzie
Miejskiej, opracowane zostały nowe
stawki za obiady.

K

omisja społeczna Rady Miejskiej na
posiedzeniu 28 stycznia pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały z nowymi opłatami. Zaproponowana została opłata w wysokości 2,50 zł za obiad dla
ucznia szkoły oraz 6 zł dla pracownika szkoły. Ponadto 4 zł jako stawka żywieniowa
przedszkolaka i 5 zł za obiad dla pracownika przedszkola. Różnica pomiędzy stawką ucznia a przedszkolaka wynika z tego,
że maluchy otrzymują oprócz obiadu także
śniadanie i podwieczorek. Z kolei różnica

cen pomiędzy dziećmi a dorosłymi wynika z
tego, że ceną za obiad dla dziecka ustala się
tylko 3w oparciu o wartość produktów, zaś
dla dorosłych na cenę składa się oprócz tego
także koszt przygotowania posiłku.
Dotychczas ceny posiłków w poszczególnych szkołach i przedszkolach były zróżnicowane. Ceny obiadów w szkołach wahały się od 2,20 zł do 2,90 zł. W przedszkolach
koszty były bardziej zbliżone i wynosiły
od 3,80 do 4 zł. Przedstawione w projekcie
uchwały ceny zostały zaakceptowane przez
dyrektorów placówek oświatowych.
Na posiedzeniu komisji dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli Joanna Mostowska
podała informację, że w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wzrosło
również od nowego roku czesne za przedszkola z 80 zł do 96 zł.
(eb)

Chąśno
Polonez Kilara to już klasyka na studniówkach. W pijarskim LO nie trzeba go było tańczyć na raty.

Powstaje centrum kształcenia na odległość

W
studniówka

Pierwsza
w pijarskim LO
T

worzymy w tej szkole tradycję - powiedział nam Tomasz Kucharek, maturzysta
z łowickiego pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego na krótko przed rozpoczęciem
studniówki, która w tym liceum organizowana była w minioną sobotę. - Zapiszemy
się w kronice. Jesteśmy pierwsi, którzy przeżyją studniówkę w murach tej szkoły - dopowiadali jego koledzy Patryk Kieszkowski
i Marcin Brodecki.
Studniówka w pijarskim LO faktycznie
była historyczna, bo pierwsza w dziejach tej
placówki. Oto po raz pierwszy - dokładnie
za sto dni od tej studniówki - w tym liceum
odbędzie się egzamin maturalny. Kilka dni
wcześniej pierwsi absolwenci otrzymają
świadectwa ukończenia szkoły.
W tym roku nie jest ich jeszcze wielu.
Gdy 2,5 roku temu LO, po długim okresie walki o zezwolenie na jego powstanie,
w końcu otworzyło swe podwoje, mogło
zaoferować tylko dwie klasy: humanistyczną i matematyczno-fizyczną. Część dobrych uczniów z pijarskiego gimnazjum,
szukających klas o innych profilach, nie
mogła więc tu kontynuować nauki. Obecnie przyjmowane roczniki mogą też wybierać profil biologiczno-chemiczny.
Do poloneza ruszyło więc w szkole
17 uczniów z klasy matematyczno-fizycznej - wychowawca Grzegorz Janocha, oraz
19 z klasy humanistycznej - wychowawca
Iwona Jóźwiak, oczywiście wszyscy z oso-

T

ym razem jurorzy zdecydowali, że
14 z nich otrzyma status laureata tegoż etapu. Czy wszyscy wezmą udział
w ogólnopolskim finale - zdecyduje Komitet Centralny przy Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W gronie 14 najlepszych uczestników
etapu okręgowego jest 7 uczniów I LO w

nienie w nich przeszkolonej kadry i udostępnianie narzędzi e-learningowych przez
co najmniej 20 godzin w tygodniu.
Centrum w Chąśnie będzie czynne od
wtorku do piątku w godzinach od
14.00 do 17.00 oraz przez osiem godzin w każdą sobotę. W pozostałych godzinach sala będzie wykorzystywana jako
zwykła kawiarenka internetowa. Korzystanie z komputerów i internetu za ich pośrednictwem będzie bezpłatne. Możliwe będą
bezpłatne szkolenia e-learningowe, m.in.
z zakresu informatyki, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
(mak)

Większe diety dla komisji mieszkaniowej
Komisja Społeczna Rady Miejskiej na posiedzeniu 28 stycznia
pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie podniesienia
diet członkom komisji mieszkaniowej i socjalnej ze 100% na 120% minimalnego wynagrodzenia.
Bawił się też dyrektor liceum Przemy- Uczniowie bawili się do rana. Wszystsław Jabłoński z małżonką.
kie fot.: F. Filipowicz, kl. II mat.-fiz.
bami towarzyszącymi. Wszyscy więc mogli zatańczyć na raz, w sali gimnastycznej
przystrojonej jak klasycystyczny pałac.
Przed samą studniówką uczniowie nie
byli zbyt rozmowni. Dziewczęta bardziej
interesowały się swoimi kreacjami. Panowie chodzili dumnie wyprostowani w końcu garnitur do czegoś zobowiązuje.
Wszyscy zresztą czuli w nogach i rękach
trud pracy poprzednich dni, kiedy niemal w komplecie pracowali przy ozdabianiu sali.
Później, po podziękowaniach dla nauczycieli i założyciela szkoły, o. Eugeniusza Śpiołka, które złożyli Tomasz Janeczek z klasy mat.-fiz. i Karolina Małecka
z humanistycznej, po polonezie i tańcach

z nauczycielami, wszyscy się wyluzowali i studniówka upłynęła w bardzo miłym
nastroju. Ci, którzy byli wcześniej na studniówkach w innych szkołach, mówią dziś:
nasza była lepsza. Z relacji uczniów wynika, że jedzenie było bardzo dobre, także obsługa. Dobry zespół - choć padały
głosy, że zbyt często robił sobie przerwy.
Przede wszystkim uczniowie podkreślają jednak, że panował luz i świetna zabawa do godziny 5 rano. Bawili się też nauczyciele, woźne, nawet niektórzy rodzice,
z grona tych, którzy pracowali przy organizacji zabawy.
Teraz już tylko nauka. Do matury zostało 95 dni.
(wcz)

Teraz książki, później indeksy
46 osób brało udział
w okręgowym etapie
Olimpiady Losy Polaków na
Wschodzie po 17 września
1939 roku, który odbył się
26 stycznia w Łowiczu.

ciągu najbliższych kilku dni w pomieszczeniach przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chąśnie zainstalowanych zostanie 9 nowych komputerów
stacjonarnych i laptop z podłączeniem do internetu. Nowo powstająca pracownia będzie
miała również nowe biurka, krzesła i pozostałe wyposażenie. Wszystko to zostanie sfinansowane z pieniędzy unijnych.
Powstające w Chąśnie centrum będzie
jednym z około 379 w Polsce oddziałów Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach. Projekt zakłada stworzenie sieci
współpracujących ze sobą centrów, zatrud-

Łowiczu. Są to: Katarzyna Czubatka, Ariel
Lisowski, Tomasz Majcher, Katarzyna Materkowska, Katarzyna Niebudek, Paulina
Sawicka i Maciej Wysocki. Opiekunowie
tych uczniów to Agnieszka Pawłowska-Kalinowska oraz Joanna Skoneczna-Sałuda.
Ponadto w olimpiadzie brali udział dwaj
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu oraz 4 osoby z II LO im.
Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
Henryk Zasępa, przewodniczący łódzkiego komitetu okręgowego olimpiady, mówi,
że ogółem wpłynęły 53 prace. Są one oceniane najpierw przez opiekuna, potem przez
recenzenta z innej szkoły. W etapie okręgowym, na który nie zgłosili się wszyscy au-

torzy prac, uczestnicy zdają egzamin ustny
przed 7- lub 8-osobową komisją. Komisje
były trzy, a praca ich trwała około 5 godzin.
Składy tych komisji są takie, że nigdy nie
ma w nich nauczycieli egzaminowanych
uczniów. Do finału zakwalifikowano osoby, które na egzaminie uzyskały przynajmniej 5, a z oceny pracy miały ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Uczestnicy okręgowego etapu otrzymali nagrody książkowe, o indeksy na kilkadziesiąt kierunków studiów walczyć będą
podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 4-5 kwietnia w Konstancinie
pod Warszawą.
(mwk)

P

odwyżka nastąpi na wniosek samych
członków tejże komisji. Jest podyktowana specyfiką pracy jej członków.
Oprócz comiesięcznych posiedzeń w ratuszu członkowie komisji mieszkaniowej
mają obowiązek weryfikacji warunków

mieszkaniowych osób ubiegających się
o przydział mieszkania komunalnego w terenie. Rocznie jest to około 100 kontroli.
Niejednokrotnie nie zastają oni lokatorów
w domu, co zmusza do ponownej wizyty.
Do kontroli tych wykorzystują prywatne
samochody. Ponadto często spotykają się
z niezrozumieniem ze strony mieszkańców.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1126 zł, z czego wynika, że członkowie komisji mieszkaniowej otrzymają diety
wyższe o 225 zł miesięcznie. Daje to kwotę
niecałych 25 tys. zł w skali roku.
(eb)
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Dwa konkursy dyrektorów

G

mina Łowicz ogłosiła konkurs
na dyrektorów Gimnazjum
w Popowie oraz Szkoły
Podstawowej w Jamnie. Obecnie
w obu placówkach są osoby, które
pełnią obowiązki dyrektora.
W Szkole Podstawowej w Jamnie
jest to Marzanna Kujawiak, zaś
w Gimnazjum w Popowie - Anna
Wysocka. W obu przypadkach
powierzenie nastąpiło z końcem
sierpnia 2007 roku na pół roku, czyli
do końca lutego.
Kandydaci na dyrektorów szkół
mogą zgłaszać się do Urzędu
Gminy do 7 lutego. Muszą spełnić
następujące wymogi: stopień
nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego, studia wyższe
pedagogiczne, dodatkowo studia
z zakresu zarządzania oświatą, co
najmniej dobra ocena pracy, ponadto
przynajmniej 5-letni staż pracy
i niekaralność. (eb)

Gmina Domaniewice

Konkurs na zajęcia sportowe

G

mina Domaniewice od
22 stycznia przyjmuje oferty na
organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży
z swojego terenu w trzech
dziedzinach sportowych.
Gmina przeznaczyła 30 tys. zł na
organizowanie imprez rekreacyjnosportowych oraz szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie: piłki nożnej 12 tys. zł, lekkiej atletyki i short track
- 16 tys. zł oraz piłki siatkowej - 2 tys.
zł. Oferty można składać
w sekretariacie urzędu do 3 marca.
W roku 2007 gmina również
przekazała dotację na sport
w kwocie 30 tys. zł dla:
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Błyskawica w Domaniewicach
w wysokości 16 tys. zł, Ludowego
Zespołu Sportowego Vagat
w Domaniewicach - 12 tys. zł,
Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Asik”
w Domaniewicach - 2 tys. zł.(eb)

Czekają na szpitalną spółkę
Pomysł na
przekształcenie formy
prawnej szpitala
w Łowiczu jest nadal
aktualny - zapewnia
starosta łowicki Janusz
Michalak.
odaje jednak, że sprawa jest odroczona
do czasu wejścia w życie nowych przeD
pisów, które ułatwią prywatyzację szpitali.

Z wypowiedzi minister zdrowia Ewy Kopacz wynika, że potrwa to jeszcze rok.
- Chcemy to zrobić rozsądnie i bez zbędnych kosztów w postaci odpraw, które mogą
wynieść około 3 milionów złotych. Nie ma
sensu wypłacać ich osobom, które nawet
przez chwilę nie będą bezrobotne - mówi
starosta.
Kilka miesięcy temu pisaliśmy o pomyśle przekształcenia łowickiego szpitala
w spółkę prawa handlowego. W łowickim
starostwie we wrześniu ub. roku odbyła
się konferencja z udziałem przedstawicieli
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, o której na naszych łamach obszernie pisaliśmy.
Poświęcona była zmianie formy prawnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej, a największa
jej część dotyczyła przykładu: prywatyzacji
szpitala w Kluczborku, która rozpoczęła się
w 2003 roku. Wtedy to w tym mieście zlikwidowano Samodzielny Publiczny ZOZ,
a w jego miejsce powołano Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, której wyłącznym udziałowcem jest powiat kluczborski. Wszystkie zobowiązania pieniężne
publicznego ZOZ przejął organ założycielski, czyli starostwo.

Inni mają to za sobą

Przekształcenie łowickiego szpitala to sprawa przyszłości. Ważne jest, aby ZOZ czy NZOZ zaspokajał potrzeby mieszkańców i nie zadłużał się. Na zdjęciu Małgorzata Nodzak, zastępca ordynatora oddziału dziecięcego, bada małego pacjenta.
ników spółki, którzy dotąd byli pracownikami SP ZOZ.
O prywatyzowanym w tym samym roku
co ZOZ w Kluczborku szpitalu w Żninie
pisała 15 stycznia Rzeczpospolita. Tamtejszy powiat również przejął zadłużenie, które wynosiło około 20 mln zł. Zaciągnął też
2 mln zł kredytu na inwestycje. Znacznie zredukowano zatrudnienie - obecnie w
szpitalu pracują 202 osoby, a np. w 2000
roku pracowników było 450. Prywatyzacja
uratowała szpital przed likwidacją. Znaleziono nowe źródło dochodu - świadczenie
usług medycznych odpłatnych.
Podobnie jak w Kluczborku pozbyto
się zbędnych nieruchomości, ale inaczej
niż tam zatrudniono lekarzy i pielęgniarki.
Większość z nich jest na kontraktach zewnętrznych, za co szpital płaci im 12-15
tys. zł miesięcznie. Pracują średnio 70 godzin miesięcznie. Problemem staje się odchodzenie do innych szpitali pielęgniarek,
bo one na kontraktach dostają 1600-1700
zł miesięcznie. Ale z tymi problemami
szpital sobie radzi i nie zadłuża się, zarabia na siebie.

Sprawa likwidacji kluczborskiego ZOZ
trafiła do sądu administracyjnego. Przepisy prawne nie wyjaśniały bowiem jednoznacznie, czy prywatyzując szpital,
nie doszło do naruszenia prawa. Dopiero
w 2006 roku NSA orzekł, że starosta kluczespół Szkół Licealnych
borski miał do tego prawo.
w Nowych Zdunach
W Kluczborku wszyscy pracownicy liprzygotowuje się do promocji
kwidowanego ZOZ otrzymali kilkumieprzed naborem na rok szkolny
sięczne odprawy. Większość z nich znala2008/2009. Dyrektorka Danuta
zła zatrudnienie w szpitalu - spółce, część
Zakrzewska powiedziała nam, że
w ciągu kilku tygodni mają zakończyć w firmach świadczących usługi na rzecz
szpitala, redukcje przeprowadzono główsię prace przy budowaniu nowej
nie w administracji. Wprowadzono mostrony internetowej, zajmuje się tym
tywacyjny system pracy, uporządkowano
zatrudniony w szkole nauczyciel
sprawy niepotrzebnych szpitalowi nieruinformatyki Krzysztof Szczepanik,
chomości. Przede wszystkim jednak efek- Na jakie zmiany czekają
wspólnie z grupą uczniów. Strona
tem przekształcenia jest to, że szpital nie
ma zacząć funkcjonować już za
władze powiatu
zadłuża się, a wręcz wypracowuje zysk,
dwa, góra trzy tygodnie. Dodatkowo
ZSL przygotowuje nową ulotkę
który przeznaczany jest na inwestycje.
W ubiegłym tygodniu w Warszawie odpromocyjną, która trafi w ręce
Jak podkreślali goście z Kluczborka, naj- był się tzw. Biały Szczyt, poświecony spramłodzieży gimnazjalnej. Wcześniej
ważniejsza w procesie przekształcenia jest wom służby zdrowia. Minister zdrowia
będą też „drzwi otwarte”.(tb)
jednak zmiana sposobu myślenia pracow- Ewa Kopacz zapewniła na nim, że do końca

Nowe pomysły na promocję szkoły

Z

Trzy szkolne pobory krwi w lutym

W

lutym odbędą się tylko trzy
szkolne pobory krwi. Powodem
są rozpoczynające się od
9 dnia tego miesiąca dwutygodniowe
ferie. 1 lutego pobór krwi odbędzie
się w I Liceum Ogólnokształcącym
w Łowiczu, kolejne dopiero pod
koniec miesiąca: 26 lutego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na
Blichu oraz 27 lutego w II LO przy ul.
Ułańskiej w Łowiczu.
Pobór krwi będzie odbywał się
w ambulansie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Łodzi w godzinach od 9 do 13.
Tradycyjnie krew będą mogli oddać
w punkcie nie tylko uczniowie, ale
wszyscy chętni mieszkańcy Łowicza.
Ci, którzy nie będą chcieli skorzystać
z ambulansu, mogą to zrobić
w każdy poniedziałek tygodnia
w prywatnej przychodni lekarskiej
przy ul. Powstańców.
(tb)

Czy chodnik w Nieborowie
został sfuszerowany
Już przy układaniu tego
chodnika niektórzy
mieszkańcy mieli wątpliwości
- mówi czytelnik naszej
gazety z Nieborowa. - Gmina
wzięła jakąś firmę krzak do
tej roboty i dzisiaj chodnik
się osuwa naprzeciwko
Urzędu Gminy.

N

aszemu czytelnikowi chodzi o chodnik z kostki brukowej układany w tamtym roku m.in. wzdłuż Alei Legionów
w Nieborowie. Pytany o tę sprawę wójt Andrzej Werle przyznaje, że naprzeciw urzędu
powstała duża wyrwa, jednak powodem nie
jest kiepska jakość wykonanych prac. Bie-

gnący tam rów był bowiem czyszczony,
a następnie wpompowana została do niego
zbyt duża ilość wody po czyszczeniu hydroforni. Woda naruszyła chodnik, jednak był
to wypadek jednostkowy. Kiedy pogoda pozwoli, osuwisko zostanie naprawione.
Nasz czytelnik pyta jednak, co się stało
z barierką, która stała w tym miejscu przed
ułożeniem nowego chodnika. Odgradzała ona ciąg pieszy od stawu. Wójt tłumaczy nam, że po przebudowie na barierę nie
było miejsca, gdyż w jej miejsce ułożona
została kostka. Czy nie można było jednak
umieścić bariery w nowym chodniku? Wójt
mówi, że nie jest to uzasadnione. Przed przebudową istniejący tam ciąg pieszy był wąski, dlatego na wszelki wypadek założono
barierkę. Obecnie chodnik jest o wiele szerszy i jest tam bezpiecznie.
(wcz)

2008 roku uda się wyeliminować sprzeczności i nieścisłości w ustawach regulujących
system ochrony zdrowia. Mówiła, że do Sejmu wpłynęły już ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta, o prywatnych uzupełniających ubezpieczeniach
zdrowotnych oraz o zakładach opieki zdrowotnej. Ta ostatnia dopuszcza przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego.
Minister wyjaśniła, że będzie to ustawa ustrojowa, a zawarte w niej zapisy będą zabezpieczać szpitale przed „dziką prywatyzacją”.
Minister przedstawiła też harmonogram
działań związanych ze służbą zdrowia.
W trzecim kwartale tego roku planowane jest
zakończenie prac nad ustawą o ratownictwie
medycznym, a w czwartym - nad projektem
o podziale NFZ, jednak te rozwiązania mają
wejść w życie 2010 roku. Dwa lata później,
od 2012 roku, ma nastąpić otwarcie rynku
dla prywatnych ubezpieczycieli.

Samorządy będą
decydować
O zaawansowanie prac nad tymi ustawami NŁ pytał Ewę Gwiazdowicz, rzecznika
prasowego Ministerstwa Zdrowia. Wyjaśniła
nam, że ze względu na konieczność znacznych zmian w ustawie o ZOZ konieczne jest
przygotowanie nowej ustawy, a nie nowelizacja obowiązującej z 1991 roku. Część zagadnień zawartych obecnie w tej ustawie
uregulowana zostanie odrębnymi ustawami,

jak np. ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia.
Rzecznik zapewnia, że planowane zmiany utrzymają podział na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. A przede wszystkim
- ministerstwo nie będzie wskazywać placówek, które mają być przekształcone. Kwestia ta pozostanie
w gestii organów założycielskich,
co dla Łowicza oznacza - władz powiatu.
Planowane są regulacje prawne pozwalające funkcjonować przekształconym szpitalom w formie spółek prawa handlowego a więc spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wyklucza
spółki osobowe.
Powstające spółki mają wstępować we
wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był publiczny ZOZ. Chodzi o grunty, budynki, urządzenia, lokale, ale też pracowników dotychczasowego ZOZ, którzy z mocy
prawa staną się pracownikami spółki. A to
właśnie oznaczałoby możliwość niewypłacenia odpraw przy przekształcaniu - czego
teraz obawia się powiat.
Na zasadnicze zmiany w łowickim
szpitalu będziemy wiec jeszcze czekać.
Tyle że po niedawnych żądaniach lekarzy, w części uzasadnionych, placówka będzie znowu oddalać się od osiągnięcia rentowności. Jak długo wytrzyma?
(mwk)
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Prymas Andrzej Dziuba?
O biskupie łowickim
jako kandydacie
na Prymasa
Polski w mediach
ogólnopolskich

W

minionym tygodniu ukazały się w ogólnopolskich gazetach dwa artykuły sugerujące
taką możliwość, albo odnoszące
się do takich pogłosek. Najpierw,
22 stycznia, Gazeta Wyborcza pisała o zmianach, jakich w najbliższym czasie można się spodziewać
w Episkopacie Polski. Zmiany dotyczą archidiecezji gnieźnieńskiej,
gdańskiej i szczecińsko-kamieńskiej. W artykule autorstwa Kata-

rzyny Wiśniewskiej
Zdaniem aupojawia się spekulatorki kandydaturę
cja, że biskup łowicbp. Dziuby forsuki Andrzej Dziuba
je kardynał Józef
jest bardzo prawdoGlemp, bo to jeden
podobnym kandyz najbliższym mu bidatem na metroposkupów. Argumenlitę gnieźnieńskiego.
tem przemawiającym
W grudniu przyszłeza tą osobą ma być to,
go roku, gdy Prymas
że Andrzej Dziuba
Józef Glemp skońjest profesorem teoBp Andrzej Dziuba
czy 80 lat, honorologii, przewodnicząwy tytuły Prymasa wraca do ar- cym Rady Naukowej Konferencji
chidiecezji gnieźnieńskiej, z którą Episkopatu Polski, a także fakt, że
była tradycyjnie związany. Metro- urodził się w Pleszewie, czyli na tepolita gnieźnieński abp Henryk Mu- renie archidiecezji gnieźnieńskiej.
szyński w tym roku osiągnie wiek Przedstawiając sylwetkę biskupa
emerytalny i jej zdaniem jest praw- łowickiego, Wiśniewska zauważydopodobne, że niedługo zakończy ła, że rzadko wypowiada publiczswoją posługę.
nie swoje opinie o życiu Kościoła

i państwa lub o Radiu Maryja, ale
zaznacza też, że osoby, które miały
z nim kontakt uważają, że jest nieprzystępny.
„Za wcześnie, by typować nowego prymasa” - dzień później pod takim tytułem ukazała się kontrująca
te spekulacje publikacja Bogumiła
Łozińskiego w Dzienniku. Publicysta ten zwraca uwagę, że Wyborcza
zbyt wcześnie przewiduje zmiany.
Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński dopiero w marcu
osiągnie wiek emerytalny (75 lat),
a do grudnia przeszłego roku prymasem pozostaje Józef Glemp. Łoziński powołując się na własne źródła informacji przewiduje, że papież
prawdopodobnie zleci pozostanie
abp. Muszyńskiemu dłużej, np. na

2 kolejne lata. Dlaczego papież
miałby podjąć taką decyzję? Ponieważ abp. Muszyńskiego zna osobiście, ceni go i będzie chciał, aby był
nadal czynnym biskupem.
W artykule w Dzienniku czytamy, że siła kandydatury bp. Dziby
polega głównie na poparciu jego
kandydatury przez prymasa Józefa Glempa. Autor powołując się
na informacje z kręgu Episkopatu
Polski pisze, że „bp Dziuba nie ma
osobowości, która uniosłaby funkcję prymasa”.
Tyle domysły publicystów. Decyzje o zmianach tych podejmie Ojciec Święty Benedykt XVI. Biskup
łowicki nie chce komentować treści
tych artykułów.
(mwk)

Twoje dziecko
może studiować
Politechnika Łódzka - jako
pierwsza wyższa uczelnia
techniczna w Polsce - ogłasza
zapisy chętnych do zabawy
w studiowanie na Łódzkim
Uniwersytecie Dziecięcym.

P

ropozycja ta skierowana
jest do dzieci w wieku od 7
do 12 lat z całego regionu
łódzkiego. Pracownicy naukowi
Politechniki Łódzkiej
przygotowali dla małych
słuchaczy wykłady, które
stanowią odpowiedzi na - proste
z pozoru - dziecięce pytania,
mające jednak wiele wspólnego
z nauką. Dzieci będą traktowane
jak prawdziwi studenci. Wykłady
mają się odbywać się w auli,
dzieci otrzymają legitymację
i po każdym wykładzie wpis
(w postaci stempelka)
do indeksu. dok. na str. 15

TVP Sport zamiast Eurosportu
w kablówce Mulimedia
Od 1 lutego w ofercie telewizji kablowej Multimedia Polska, która dostarcza
w Łowiczu sygnał do mieszkań na osiedlach Starzyńskiego, Dąbrowskiego i
Bratkowice, kanał Eurosport zostanie zastąpiony
przez TVP Sport.

J

ak zachwala Zuzanna Wolska
z biura Public Relation Multimedii, abonenci będą mieć lepszy dostęp do krajowych wydarzeń
sportowych i będą mogli oglądać
więcej relacji na żywo.
Mamy świadomość jego (tj. Eurosportu - przyp. red.) wielkiej popularności, lecz bierzemy również pod uwagę fakt, iż TVP Sport

Do kupna najnowszego tomu przygód Harry Pottera w łowickim salonie Empik zachęcały bardzo
miłe czarodziejki.

Moda na Pottera nie przemija
Dwadzieścia osiem sztuk
najnowszej - ostatniej ponoć
- książki o przygodach Harry’ego Pottera sprzedało się
podczas nocnej imprezy w łowickim Empiku z piątku na sobotę 25 - 26 stycznia.

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży książki „Harry Potter i insygnia
śmierci”, nie tylko można było kupić książkę 10 zł taniej od ceny sugerowanej przez wydawcę - miękka
oprawa za 39 zł, twarda 49 zł. Empik
zorganizował też konkurs na najlep-

O północy do łowickiego Empiku przyszło około 50 osób. Kolejka
do kasy była spora, sprzedano 28 sztuk najnowszego Pottera.

N

ie znaczy to jednak, że tylko
tyle osób przybyło o północy
do salonu. Przyszły bowiem całe rodziny, łącznie około 50 osób.

sze przebranie za Harr’ego - niestety
konkurs pozostał nie rozstrzygnięty,
gdyż nie pojawiła się żadna osoba
przebrana za nastoletniego czaro-

dzieja. Być może większość fanów
wolała nie ryzykować obawiając się
śmierciożerców, albo nawet „SamiWiecie- Kogo”.
Można było natomiast pograć
w Quidditcha na play station (fani
Pottera wiedzą rzecz jasna o co chodzi). Ogłoszony też został konkurs
plastyczny, którego tematem przewodnim jest oczywiście chłopiec
z blizną na czole. Prace przynosić
mogą dzieci i młodzież do lat 16.
Rozstrzygnięcie nastąpi 2 lutego.
Pierwszą nagrodą jest rower, który obejrzeć można aktualnie w Empiku, drugą film - ostatnia jak do tej
pory ekranizacja przygód Pottera
oraz książka - najnowszy tom serii.
Trzecią nagrodą jest książka.
Czy moda na Harry’ego Pottera
przemija? Kierownik łowickiego
salonu Empik Paweł Świątkiewicz
zapewnia nas, że nie. - Powiedziałbym nawet, że sprzedaż kolejnych
nowych, ale i starych tomów cały
czas wzrasta. Każdy kolejny tom,
jaki wychodzi znajduje coraz więcej nabywców. Nawet wersja angielska siódmego tomu, osiągalna
u nas dużo wcześniej, sprzedawała
się bardzo dobrze, tak więc o sprzedaż polskiego tłumaczenia się nie
martwimy.
(wcz)

w większym stopniu dostosowywany jest do oczekiwań polskiego widza - czytamy w uzasadnieniu tej
decyzji.
Multimedia mają nadzieję, że
abonenci zaakceptują też zmianę,
bo jedynie na antenie TVP Sport
można obejrzeć męską i żeńską
ekstraklasę piłki ręcznej, ekstraklasę i Puchar Polski w hokeju na
lodzie, II ligę piłki nożnej i inne.
TVP Sport będzie transmitował Igrzyska Olimpijskie
24 godziny na dobę, z naciskiem
na udział polskich sportowców,
wszystkie oficjalne mecze eliminacji mistrzostw świata w piłce nożnej do 2010 z samym Mundialem
w RPA w 2010 włącznie. Mistrzostwa Świata i Europy w Pływaniu,

Mistrzostwa Świata i Europy w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Świata
w Piłce Ręcznej 2009, Mistrzostwa
Europy w Koszykówce Mężczyzn
2009, kwalifikacjach konkursów
Pucharu Świata w skokach narciarskich, Tour de Pologne, etc.
Druga duża sieć kablówek TV
w Łowiczu, tj. Vectra, która dostarcza sygnał do bloków na wszystkich
łowickich osiedlach, w swojej ofercie kanałów sportowych nie planuje
w najbliższym czasie zmian. Abonentom oferuje Eurosport, Polsat
Sport i Polsat Sport Extra. Ostatnią zmianę programową w Vectrze
wprowadzono w grudniu. Oferta
wzbogacona została o kanały TVP
Historia oraz Comedy Central.
(mwk)

9

31.01.2008 r.

Świadkowie zeznają
Mamy już za sobą
kolejną rozprawę
we wznowionym
postępowaniu
sądowym przeciwko
radnemu Sejmiku
Wojewódzkiego
w Łodzi, byłemu
posłowi Tadeuszowi
G., oskarżonemu
o płatną protekcję.

P

ierwsza rozprawa odbyła
się 22 stycznia, kolejna już
29 stycznia. Zeznania złożyło tego
dnia aż 10 świadków.
Przypomnijmy, że sprawa trafiła ponownie do łowickiego sądu
na skutek apelacji. Skierniewicki Wydział Zamiejscowy Sądu
Okręgowego w Łodzi uchylił wyrok pierwszej instancji skazujący
za płatną protekcję byłego posła
PSL na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na 5 lat
i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania.
Jako pierwsza zeznania składała Janina L., główna księgowa
ubojni drobiu w Bobrownikach
i ciotka braci Sz. Nigdy nie była
ona świadkiem bezpośredniej rozmowy oskarżonego z siostrzeńcami, słyszała od nich, że ówczesny
poseł Tadeusz G. miał im pomóc
w załatwieniu kredytu na rozbudowę firmy. Widziała dwa razy
oskarżonego w 2004 roku na terenie ubojni. Również od braci Sz.

wiedziała, że pobrali oni z kasy
firmy 15 tys. zł, aby przekazać Tadeuszowi G. za załatwienie kredytu. Później przekazali mu jeszcze
5 tys. zł. Następnie pieniądze oddali do kasy, ale księgowa nie
wiedziała, skąd wzięli taką sumę.
Księgowa nie wiedziała ponadto,
czy to miał być cały koszt pomocy przy załatwieniu kredytu. - Podobno później G. część pieniędzy
oddał - mówiła przed sądem. Kiedy kredytu nie udało się, mimo wysiłków, pozyskać właściciele przeznaczyli 1 mln zł na dokończenie
budowy ze środków obrotowych
firmy, które powinny być przeznaczone na zakup drobiu, stąd długi
wobec dostawców.
Na pytanie sądu odpowiedziała, że zdarzało się, choć nie za często, iż właściciele ubojni pobierali
z kasy pieniądze, ale przedstawiali na nie faktury i kasa zawsze się
zgadzała.
Nieco inne zdanie w tym temacie miał świadek Artur R., który od
IX 2003 do III 2005 roku pracował
w ubojni jako referent finansowy
i sprawował bezpośrednią pieczę
nad kasa. - Często zdarzało się,
że brali mniejsze i większe kwoty. Rozliczane były one na podstawie faktur oraz druków KW.
Nie pytałem nigdy, po co szefom
te pieniądze - zeznawał były pracownik. Nie pamiętał on pobrania kwoty 15 tys. zł, ale wyjaśnił,
że łatwo będzie to sprawdzić w dokumentach spółki po raportach kasowych. Najczęściej bracia Sz. wypłacali sumy od 2-5 tys. zł.

Przed sądem 29 stycznia stanął
również długoletni kolega oskarżonego Krzysztof F., który poznał
Tadeusza G. z braćmi Sz. w czerwcu 2004 roku podczas uroczystości w OSP w Bobrownikach. Świadek prowadzi firmę transportową
i współpracował w tym zakresie
z braćmi Sz. Utrzymywał
też z nimi kontakty towarzyskie.
Bracia Sz., wraz z Tadeuszem G.,
byli u niego na imieninach. Krzysztof F. spotkał się z braćmi Sz.
na imieninach u byłego posła
i był ponadto na imieninach Tadeusza Sz. w kasynie wojskowym
w Skierniewicach. Zeznał,
że zdarzało się, iż głównie Tomasz Sz. wydzwaniał do niego
z prośbą o kontakt z ówczesnym
posłem.
W połowie 2005 roku telefony
te stały się natarczywe i - w ocenie świadka - sugerujące zemstę na
pośle. Tomasz Sz. miał powiedzieć
podczas jednej z rozmów telefonicznych: - Tadeusz nam nie pomógł, to my mu pomożemy.
Wśród świadków znalazł się
również Sylwester O. Z jego zeznań wynika, że bracia Sz. prosili świadka o kontakt z posłem
Wojciechem Olejniczakiem, gdyż
chcieli zyskać także jego poparcie przy ubieganiu się o kredyt.
W biurze poselskim, dokąd ich
Sylwester O. skierował, uzyskali
odpowiedź, że poseł takimi sprawami się nie zajmuje. Świadek nie
przypomina sobie, czy Tadeusz G.
obiecywał im pomoc.
dok na str. 30

Gitarowy atak w starym, dobrym stylu - grupa Filli Noctis podczas piątkowego konceru w Pracowni Sztuki Żywej.

Grali dla pogorzelców
Kwota 800 zł wpłacona została 29 stycznia na konto pomocy dla pogorzelców z ulicy
Podrzecznej, po charytatywnym koncercie, jaki odbył się
w łowickiej Pracowni Sztuki Żywej w piątkowy wieczór
25 stycznia.

K

ażdy, kto przyszedł na koncert, kupował bilet cegiełkę za
7 zł, choć były też osoby, które dobrowolnie ofiarowywały więcej, na przykład po 10 zł. Zagrały
cztery zespoły. Pierwszy wystąpił
grający rocka łowicki Tau, następnie także łowicki hardcorowy C-4,

w gitarowych riffach, którego pobrzmiewały najnowsze światowe
trendy - łączenie hard core’a z klasycznym thrashem. Niektóre patenty gitarowe zabrzmiały wprost
genialnie, niektóre kojarzyć się mogły - także poprzez pracę perkusji, z tym, jak grają Amerykanie z Nevermore.
Następnie wystąpili goście z Gostynina, grupa Misiek Choojek i Rodzina. Zaprezentowali połączenie
punka ze ska i folkiem. W instrumentarium znalazł się nawet akordeon. Jako ostatni zagrali inicjatorzy
przedsięwzięcia - grupa Filii Noctis
z Kiernozi., gromadząc pod sceną

Sanniki

Wielka przeprowadzka - czy sensowna?
28 stycznia Rada
Gminy Sanniki wyraziła
zgodę na przeniesienie
4 oddziałów szkoły
podstawowej do
budowanego właśnie
przedszkola. Zlikwiduje
to zmianowość
w miejscowym
gimnazjum, ale
stworzy nowe
problemy.

P

onadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Sannickie
Centrum Informacji także zmienią
w tym roku swoją siedzibę.
Przypomnijmy, że gmina Sanniki przygotowuje się do kapitalnego remontu zabytkowego pałacu,
w którym działa obecnie przedszkole, SCI i dwie biblioteki - muzyczna i gminna. Aby przystąpić do remontu, konieczne jest przeniesienie
tych instytucji w inne miejsca. Takie przesłanki zdecydowały o podjętej przed 2 laty decyzji u budowie przedszkola. Zdecydowano, że
w budynku tym będą też funkcjonować GOPS, biblioteka publiczna, SCI. Budynek jest prawie gotowy, jego oddanie planowane jest na
przełomie lipca i sierpnia.
I nagle teraz, pół roku przed oddaniem, Rada Gminy przychyla się do zaskakującej propozycji
wójta. Otóż 28 stycznia wójt Gabriel Wieczorek, tłumacząc, że chodzi mu o zlikwidowanie nauki na

Gdy oddziały te opuszczą główny gmach szkoły, lekcje w gimnazjum odbywałyby się na I zmianę.
- To nie dla mojej wygody jest ta
zmiana, ja bym wolał mieć wszystkie oddziały w jednym miejscu - mówił dyrektor. Wymieniał wady takie jak: izolacja dzieci uczących się
w przedszkolu od życia szkoły, reszty jej społeczności, ale też od imprez,
świetlicy, biblioteki itd. Inne mankamenty to utrudniony przepływ
informacji i nadzór pedagogiczny,
utrudnienia w układaniu planu, bo
do przedszkola będą musieli dojść
nauczyciele religii i angielskiego z
gmachu głównego. Trzeba też przewidzieć koszty takiej decyzji: zakup
wyposażenia, ławek, krzeseł tablic.
Dyrektor gimnazjum Dariusz
Wachowicz miał wątpliwości, czy
rozwiązanie to będzie mieć sens
w dłuższej perspektywie czasu.
ści zmiany te miałyby spowodować. Stwierdził, że decydując się na nie,
Mówił, że sytuacja finansowa gmi- nie można zapomnieć o konieczny jest trudna.
ności rozbudowy szkoły. Mówił, że
po latach niżu demograficznego naGimnazjum
stępują lata wyżu, poza tym naukę
na jedną zmianę
w szkole w 2009 roku mają rozpocząć 6-latki. - Nie wiem, czy nie lepiej
- ale podstawówka
byłoby zamiast tego skupić się na rozna dwie
budowie szkoły - mówił dyrektor.
Dyrektor sannickiej podstawówki Jerzy Jabłoński zgodził się na
Kogoś nie przyjąć
proponowaną zmianę, ale wymieczy dzielić salę?
nił jej zalety i wady. Jak zaznaczył,
Dyrektor przedszkola Maria
uczniowie tej szkoły zmianowości
dotąd nie mieli, ale teraz będą mieć, Wróblewska mówiła, że w tym
bo oddanie do dyspozycji 4 oddzia- roku szkolnym do placówki zapisałów dwóch klas oznacza, że lekcje nych jest 90 dzieci. Są one podzielobędą się odbywać na dwie zmiany, ne na grupy: 3- 4- i 5-latków - liczy
28 osób, 5- i 6-latków - 21 oraz
do godz. 14-15.

zmiany w gimnazjum, przedstawił
radnym propozycję przeniesienia
dwóch klas I i dwóch klas II szkoły podstawowej do nowego budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej.
Zmiana ta spowoduje po pierwsze, że przedszkole będzie mieć
o jedną salę mniej niż ma obecnie
grup. Chwilę później okazało się,
że zmian będzie więcej. Na strychu budynku nie można umieścić
biblioteki, bo projektant nie wyraził zgody na takie obciążenia stropu. Z pomieszczeń tych, bez kolejnych nakładów, nie może korzystać
też przedszkole, bo ze względu na
ich wysokość konieczna byłaby klimatyzacja. Powstał więc pomysł
przeniesienia biblioteki do obecnej
siedziby GOK oraz przeprowadzki Nowy budynek w Sannikach będzie przede wszystkim siedzibą
GOK do budynku zajmowanego przedszkola. W tym tygodniu zapadła decyzja, że będą w nim
uczyć się też dzieci z 4 oddziałów szkoły podstawowej.
przez GOPS.

Luksus do podziału?
Pomysł umieszczenia pewnej
grupy uczniów ze szkoły w budynku przedszkola wyszedł od radnych.
Po oględzinach budynku pojawiły
się bowiem wśród radnych głosy,
że „tam jest luksus, którym trzeba
się podzielić”. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna.
Rada Wanda Milczarek mówiła,
że chyba jest zbyt późno, by zmieniać plany dotyczące przedszkola.
Przypomniała,dlaczego podjęta była
decyzja o tej inwestycji. Mówiła, że
trzeba pozyskać brakujące pieniądze
i inwestycję skończyć, a nie przy tej
okazji próbować rozwiązywać problemy szkoły.

Dyrektor GOK Aleksandra Głowacka była załamana. Mówiła,
że pomieszczenia GOPS nie nadają się dla ośrodka kultury, bo są
za małe. Mówiła o specyfice pracy
GOK, który jest miejscem wystaw,
prób zespołu, bardzo popularnych
warsztatów, spotkań KGW, Klubu
Seniora, ale też miejscem szkoleń,
rejestracji bezrobotnych itd. - W takich warunkach nie da się prowadzić działalności, gdy gdzie indziej
jest biuro, gdzie indziej stroje, świetlica, próby. To tak, jak zlikwidować
GOK - przekonywała.
- Wszystko zaczyna się i kończy
na pieniądzach - swoją propozycję
kilkakrotnie argumentował wójt,
choć nie wskazał, jakie oszczędno-

całkiem sporą grupę piszczących
dziewcząt. - Magia długich włosów
- skomentował tę sytuację po koncercie Sebastian Sękalski, wokalista
i gitarzysta grupy.
Filii Noctis grają melodyjną muzykę metalową, osadzoną w klasyce thrashu i heavy. Choć powiedzieć
trzeba, że nowe kawałki zabrzmiały mniej melodyjnie i nowocześniej.
Na szczególną uwagę zasługuje perkusista grupy, wyglądający niczym
Chris Slade z AC/DC. Jego precyzyjna, widowiskowa gra i zmyślne
krzyżowanie rąk podczas przejść
przyciągały uwagę.
(wcz)

dwie 6-latków w których jest łącznie
50 dzieci. Mówiła, że nie wystarczą
3 sale, aby funkcjonowały w nich
4 grupy. Oczekiwała od radnych odpowiedzi na pytanie, jak ma zaplanować pracę placówki. Czy zmniejszyć ilość grup, czy nie przyjmować
dzieci 3- i 4-letnich. Decyzje takie
nie zapadły, choć pojawiła się propozycja podziału jednej z sal przedszkolnych na dwie mniejsze.
Ostatecznie jednak propozycja umieszczenia 4 oddziałów szkolnych w przedszkolu została przyjęta przez
radnych 8 głosami, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.

Ile to będzie
kosztować?
Jaki będzie naprawdę koszt
wprowadzenia zmian w budynku
przedszkola, wiadomo będzie po
20 lutego. Taki bowiem jest termin
zleconych już prac projektowych.
Sam koszt tych prac wynieść ma
40 tys. zł, do tego doliczyć trzeba około 200 tys. zł na ich realizację. W budynku przebudowane
będą piony kanalizacyjne, burzone niektóre, niedawno przecież postawione, ściany działowe. Jest to
związane z innymi wymaganiami
wobec pomieszczeń przedszkolnych, w których dzieci do łazienki wchodzą bezpośrednio z sali
i szkolnych, gdzie wejście musi być
z korytarza.

Czy biblioteka to
przetrzyma?
Na zakończenie dyskusji o „wielkiej przeprowadzce” wójt Wieczorek zapowiedział redukcję etatów
w świetlicy w Barciku i w bibliotece w Sannikach, w której ma zostać
jeden etat.
dok. na str. 15
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Druga klasa sportowa
może powstać na Korabce
Rodzice chłopców z rocznika 1995,
ćwiczących w Pelikanie pod kierunkiem Dawida Ługowskiego, wystąpili z wnioskiem do burmistrza o zgodę na utworzenie klasy sportowej
o profilu piłki nożnej przy Gimnazjum nr 3 w Łowiczu. 15 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie z dyrektorem Wacławem Witwickim.

D

yrektor nie ma nic przeciwko uruchomieniu drugiej już klasy sportowej,
jednak wszystko uzależnia od zgody burmistrza. W Gimnazjum nr 3 od tego
roku szkolnego funkcjonuje klasa sportowa
o profilu piłki nożnej. Chłopcy z rocznika
1994 trenowani są przez Roberta Wilka.
Kolejny rocznik pochodzi z całego Łowicza, a także z Chąśna i Niedźwiady. Systematycznie trenuje 25 chłopców, których
rodzice chcieliby, aby kontynuowali oni naPołowa reprezentacji klasy I Technikum Informatycznego, która zdobyła II miejsce: Marcin Głowacki, Dawid Woś, ukę w Gimnazjum nr 3 w klasie sportowej.
Przemysław Chaicki.
- Zwróciliśmy się do dyrektora Witwickiego,

Mistrzowie wiedzy
ze szkoły na Podrzecznej
Od kilku już lat w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu
organizowany jest konkurs szkolny „Omnibus”, obejmujący wiedzę
z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
Tegoroczny konkurs odbył się pod
hasłem: „Woda - źródło życia”.
rganizatorem konkursu była Komisja
Przedmiotów Matematyczno-PrzyO
rodniczych pod przewodnictwem Bożeny

Kuźnickiej oraz Szkolne Koło LOP i jego
opiekunka Ewa Wieczorek. W pytaniach
i zadaniach konkursowych uwzględnione
zostały następujące zagadnienia: właściwości chemiczne wody, biochemiczna rola

wody, zasoby wodne, zużycie wody, dostępność wody, powodzie i susze, jakość wody,
oszczędne gospodarowanie wodą, zanieczyszczenia i ochrona wód.
Do rozgrywek przystąpiły 4-osobowe
drużyny reprezentujące klasy 1, 2, 3 technikum. W pierwszym - pisemnym - etapie
drużyny rozwiązywały zadania z poszczególnych dziedzin. Do drugiego, także pisemnego, etapu przystąpiły cztery najlepsze drużyny, które walczyły o wejście do
finału. W finale zadania były wyświetlane
na ekranie. Odpowiedzi udzielali uczniowie
drużyny, która jako pierwsza zgłosiła się do
odpowiedzi. Jeżeli żadna z drużyn nie podała prawidłowej odpowiedzi, do zabawy
włączali się uczniowie, którzy stanowili
tzw. „widownię”. Uczniowie z „widowni”

Chopin znów zabrzmi w Sannikach
24 lutego odbędzie się pierwszy sovii - Krzysztof Bzówka (skrzypce), Józef
w tegorocznym sezonie koncert po- Kolinek (skrzypce), Dariusz Kisieliński (altówka) i Jerzy Muranty (wiolonczela). Zaetycko-muzyczny w Sannikach.
proszony do udział w koncercie aktor Jacek
ym razem w sannickim pałacu zagra Mąka jest stałym współpracownikiem Tekwartet Prima Vista, a Jacek Mąka atru Dramatycznego w Płocku.
Po koncercie obejrzeć będzie można
recytować będzie „Podróż do ziemi
świetnej”, utwór napisany przez Jerzego wystawę fotograficzną „Ocalone od zapoDziewulskiego, syna ostatnich właścicieli mnienia”. Są to reprodukcje zdjęć przedstawiających dawne Sanniki i sceny z życia romajątku w Sannikach.
Kwartet Prima Vista tworzą muzycy Pol- dziny Dziewulskich. Zdjęcia te brały udział
skiej Orkiestry Kameralnej - Sinfonii Var- w ubiegłorocznym konkursie „Ocalić od za-

T

zdobywali punkty dla siebie i zostaną nagrodzeni oceną z przedmiotu, którego dotyczyło pytanie. Oceny bardzo dobre i dobre
z poszczególnych przedmiotów oraz nagrody książkowe otrzymają również uczniowie
z drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca.
Omnibusami okazali się uczniowie kl.
I Technikum Mechanicznego: Daniel Zieja, Bartłomiej Krakowiak, Michał Cichy,
Kamil Miterka. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie kl. I Technikum Informatycznego: Grzegorz Siergiejczyk, Marcin Głowacki, Dawid Woś, Przemysław Chaicki.
Trzecią lokatę zajęli uczniowie z kl. II Technikum Elektryczno-Mechanicznego: Artur
Sylwestrzak, Łukasz Wróblewski, Patryk
Kochanek i Radosław Żaczek.
(eb)

gdyż w tej szkole kontynuowany byłby profil
sportowy, ponadto są tam dobre warunki do
ćwiczenia, a w perspektywie modernizacja
boiska - mówi Dawid Ługowski, trenujący
13-latków od 2 lat.
Rozkład zajęć i treningów byłby taki sam
jak w przypadku o rok starszych kolegów.
Najpierw lekcje, tak jak w innych klasach,
a po nich dodatkowo 6 godzin wf., a w praktyce trening piłki nożnej. - Najpierw nauka
i wychowanie, a dopiero później piłka nożna - tak powtarzam swoim podopiecznym dodaje Ługowski.
Wniosek rodziców i trenera do ratusza
już dotarł, ale nie został jeszcze rozpatrzony. - Będziemy rozważać sprawę - mówi
wiceburmistrz Bogusław Bończak. Koszt
utrzymania klasy sportowej, czyli opłacenia owych 6 godzin zajęć rekreacyjnosportowych - w przypadku, gdy prowadzi
je nauczyciel mianowany - to 700 zł miesięcznie, ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń.
(eb)

Literaci w każdy piątek
W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy członkowie Łowickich Warsztatów Literackich spotkali się w piątek,
nie zaś jak dotychczas w środę.

O

d tej pory będą zawsze spotykać się już
w każdy piątek o godz. 17.00 w ŁOK.
Warsztaty powstały w 2004 roku,
w pierwszym spotkaniu wziął udział nieżyjący już obecnie dr Ziemowit Skibiński.

Dziś liczą 11 członków, którzy na spotkaniach czytają poezję i prozę swojego autorstwa, dzięki czemu mogę podzielić się swoimi odczuciami i refleksjami.
Nie ulegnie zmianie termin organizowanych przez Warsztaty Literackie konkursów
poetyckich pod nazwą Slam, które odbywają się w pierwszą środę miesiąca. Najbliższy odbędzie się 6 lutego, jak zwykle w kawiarni Vinci.
(eb)

Wystawa malarska i prelekcja o ziołach

Na marzec planowana jest
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu kolejna wystawa prac malarki amatorki z naszego terenu - Moniki Rosiak.

N

a wystawie zobaczymy około
100 prac powstałych w ciągu ostatniego roku. Tym razem nie będzie
już mangi, z której znana jest młoda artystka, natomiast obejrzeć będziemy mopomnienia” i już wtedy były eksponowane gli pejzaże i portrety wykonane w technice
na wystawie pokonkursowej.
Zdjęcia są wyjątkowe i mało znane, bo Zduny
wiele z nich przed konkursem znajdowało
się w rodzinnych archiwach. Dlatego zdecydowano o ich ponownej ekspozycji.
Jutro, w piątek 1 lutego, o godz.
Przypomnijmy, że sannickie koncerty
odbywają się co miesiąc, od lutego do paź- 16.00 w sali widowiskowej Domu
dziernika. Pierwszy w sezonie koncert od- Kultury w Zdunach odbędzie się
bywa się w niedzielę najbliższą rocznicy spotkanie organizacyjne warsztaurodzin Fryderyka Chopina (prawdopo- tów wokalnych.
dobnie był to 22 luty, choć podawana jest
oprowadzi je, tak jak w latach minioteż data 1 marca), ostatni w rocznicę śmiernych, instruktorka śpiewu Ewa Szczeci (17 października).
śniak. Propozycja skierowana jest do
(mwk)

akwareli oraz owoc ostatnich zainteresowań malarki - zioła lecznicze wykonane
w ołówku.
Monika Rosiak jest z wykształcenia farmaceutką. Pracuje w aptece na osiedlu Kostka w Łowiczu, która to apteka objęła patronatem planowaną wystawę. Za sprawą tej
wystawy połączone zostaną w jedno dwie
pasje pani Moniki, gdyż przy okazji wernisażu wygłosi ona również prelekcję na temat ziół leczniczych.
(wcz)

Z myślą o dzieciach uzdolnionych wokalnie

P

uzdolnionych muzycznie dzieci uczących
się w szkołach podstawowych na terenie
gminy Zduny. Młodzi ludzie będą mieli okazję na zajęciach rozwinąć swój talent wokalny i zdolności muzyczne, obejmować one
będą m.in. elementy podstaw emisji głosu,
zachowania i ekspresji scenicznej. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.
(tb)

11

31.01.2008 r.

Chwycił byka za rogi
Michał Marczyk ma 30 lat,
mieszka w Domaniewicach
i spełnia swoje marzenia.
Występuje jako statysta
w popularnych polskich
serialach oraz reklamach.
Uwielbia wyprawy,
te rowerowe po okolicy
z kołem „Szprycha”
z Łowicza oraz zagraniczne.
No i układa krzyżówki.

T

wierdzi, że ułożenie krzyżówki średniej
wielkości zajmuje mu tylko 20 minut.
Jego krzyżówki były drukowane w prasie
lokalnej. Początkowo układał je odręcznie,
dziś ma do tego odpowiedni program komputerowy. Krzyżówki też sam rozwiązuje
i zawsze wysyła rozwiązania.
Do jego licznych pasji należy właśnie
branie udziału we wszystkich możliwych
konkursach, teleturniejach i loteriach promocyjnych. Ma kolekcję nagród, dziś już
grubo ponad 400. Zaczął je zbierać, gdy
skończył 18 lat. Najpierw otrzymywał 4 5 nagród rocznie, później raz w miesiącu,
a obecnie nie ma tygodnia, aby listonosz nie
dostarczył mu paczki. Dzięki temu ma sporo koszulek i czapeczek różnych firm, ale
również osiem aparatów cyfrowych, trzy
pary łyżworolek, rower górski, odtwarzacz
DVD, komputer, dwa telefony komórkowe.
Wygrał też dwutygodniową wycieczkę do
Grecji. - Wcześniej więcej wydawałem na
znaczki i sms-y, teraz zbieram trofea. Jeszcze nie mam samochodu na koncie wygranych. Teraz będę na niego polował - mówi
Michał Marczyk.

Magnes telewizji
W ubiegłym roku udało mu się dwukrotnie statystować w serialu „Na dobre i na
złe”, raz w „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” a także wystąpić w reklamie chipsów,
piwa oraz KFC.
Pierwszy kontakt z telewizją Michał miał
już w 1997 roku. Wystąpił wtedy w teleturnieju „Idź na całość” prowadzonym przez
Zygmunta Chajzera. Nagranie odbyło się
w studio filmowym w Łodzi. Udział w teleturnieju nie przyniósł żadnej wygranej, ale
sama wizyta w studio przed kamerami była
dużym przeżyciem.
Na tyle spodobało mu się wówczas studio telewizyjne, że postanowił spróbować.
Po wakacjach w 2002 roku zaczął szukać
informacji o castingach i możliwości wzięcia udziału w serialach, filmach i reklamach.
W 2003 roku po raz pierwszy pojechał na
Dni Otwarte Telewizji do Warszawy. Spotkał się tam z aktorami, artystami, robił zdjęcia i zebrał autografy. - Poznałem osobę odpowiedzialną za dobór statystów do Klanu.

Michał jako Dusigrosz w reklamie sieci KFC
I tak w grudniu byłem na planie tego serialu
- wyznaje Marczyk.
W 2004 roku wziął udział w programie
rozrywkowym „Taryfa Ulgowa”. - Zadzwonili do mnie z Warszawy z informacją, że zapraszają mnie do telewizji. Nie wyjaśniono o co
chodzi. Do telewizji oczywiście pojechałem,
a na miejscu w stolicy wsiadłem do podstawionej taksówki - relacjonuje. Kierowca okazał się nader rozmowny, a i Michał Marczyk
jest człowiekiem otwartym na nowe znajomości. Na końcu okazało się, że gadatliwym
taksówkarzem był Jerzy Kryszak, a w samochodzie zamontowana była ukryta kamera. Po
tym programie zaczęły się telefony, wywiady
w gazetach i radio.

reklamowych. Dzieli on castingi na dwa
rodzaje. Jeden z nich polega na tym, że
agencja reklamowa spisuje dane osoby, robi
kilka zdjęć i przeprowadza krótką rozmowę.
Na innych dodatkowo trzeba wykonać pewne czynności, które później wykorzystywane są w kręconych scenach.
Po raz pierwszy wziął udział w tego typu
castingu w 2006 roku, został nań zaproszony przez agencję reklamową. Wcześniej
reżyser wybrał kilkaset osób z bazy, jaką
posiadała dana agencja. Na castingu pierwszego dnia było już 100 osób, a trwał on
2 dni. Zapisywało się na listę i po kolei
wchodziło się do studia na eliminacje. Rozmowa z reżyserem trwała 10-15 minut. - Zawsze wychodziłem będąc w niepewności czy
udało mi się czy nie. Na castingu byłem już
Reklama też filmem
kilkanaście razy - mówi Marczyk. Po pierwMichał Marczyk nadal chodził na róż- szych eliminacjach nie odpadł. W drugim
nego rodzaju castingi i do różnych agencji etapie w castingu uczestniczyło już tylko

Pijany częściej niż co godzinę
Siedmiu pijanych kierowców
i rowerzystów zatrzymali
18 stycznia powiecie łowickim
w ciągu zaledwie sześciu
godzin działań „Alkohol”
policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu.

N

ajwięcej było rowerzystów - pięciu,
ale zatrzymany też został kierowca
Fiata i ciągnika rolniczego. Sprawdzono trzeźwość ponad stu rowerzystów i kierowców. Policja zapowiada, że tego rodzaju
akcje będą częściej organizowane.

Akcja rozpoczęła się w godzinach przedpołudniowych, ale pierwszy nietrzeźwy
rowerzysta został zatrzymany o godzinie
13.45 w Bobiecku w gminie Łyszkowice.
Potem co chwilę dyżurny oficer z łowickiej
KPP otrzymywał raporty o przeprowadzanych kontrolach trzeźwości. Średnio co godzinę kontrola była „trafiona”. Tego dnia
zatrzymano nietrzeźwych kierowców i rowerzystów w Goleńsku w gminie Chąśno,
Różycach w gminie Kocierzew, Oszkowicach w gminie Bielawy, Piaskach w gminie
Nieborów i w Łowiczu.
Tego dnia również doszło do śmiertelnego wypadku drogowego przy Szkole Pod-

stawowej w Błędowie w gminie Chąśno,
w którym zginął 24-letni rowerzysta. Ze
wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że
mógł on być pod wpływem alkoholu.
Wszyscy zatrzymani nietrzeźwi trafili
najpierw na ponowną kontrolę alkomatem na komendzie w Łowiczu, a potem
do wytrzeźwienia do policyjnej izbie zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostali doprowadzeni do prokuratury, a potem bezpośrednio do sądu, gdzie usłyszeli w trybach
przyspieszonych wyroki grzywien oraz zakazujące im kierowania pojazdami w ruchu drogowym.
(mak)

12 osób. Po trzech dniach otrzymał telefon, że casting wygrał. Miał się stawić
następnego dnia w Warszawie na przymiarkę kostiumu i podpisanie umowy.
Otrzymał rolę w reklamie telefonii cyfrowej .
Zdjęcia kręcone były około 30 km za
Warszawą w namiocie cyrkowym, gdyż
taka była sceneria reklamy. Michał nocował w wynajętym dla niego hotelu
w Warszawie, gdyż na planie miał być
już o 5.00. - Zupełnie inaczej, poważniej traktują osobę, która gra w reklamie niż statystę w serialu. Zaprosili mnie
bym poszedł coś zjeść do cateringu, spokojnie się przebrać w kostiumy specjalnie do reklamy - wyznaje Michał. Grał
rolę pomocnika dyrektora cyrku. Na planie zdjęciowym był dwa dni do późnego wieczora.
- Miło jest później zobaczyć się w telewizji i ocenić jak się wypadło w reklamie. Tego dnia, w którym reklama została wyemitowana, po raz pierwszy całe
Domaniewice już wiedziały, że byłem w
telewizji - zdradza Michał. Spot ukazał
się w październiku 2006 roku.
Zaskoczeniem był kolejny telefon
z agencji z zaproszeniem do castingu do
reklamy. Znowu wygrał. Miał wystąpić
w reklamie Crunchipsów. Jednodniowe
nagranie odbyło się w hali Expo w Warszawie w specjalnie do potrzeb reklamy
zrobionej scenerii. - Na tym planie tak jak
i poprzednio reżyser oraz ekipa byli mili,
fajnie mi się z nimi pracowało - ocenia.
W tej reklamie jego rolą było siedzenie
za biurkiem i taniec ze współpracownicą.
Reklamę można oglądać jeszcze dziś.
Po ubiegłorocznych wakacjach otrzymał kolejną propozycję udziału w castingu do reklamy. Wiedział tylko tyle, że
ma to być rola krasnoludka. I tym razem
przeszedł. Zaskoczeniem była sceneria,
w której kręcono reklamę. Pomieszczenie pomalowane na niebiesko, na środku wielki blat, również niebieski. Później
zdobył wyjaśnienie, że tego tła nie widzi
kamera. Komputerowo dorobiono tło krasnalom. Krasnale można oglądać w telewizyjnej reklamie Kentucky Fried Chicken, ale również w internecie.

Dzień pobytu na planie
serialu
- Poważniejsza przygoda z telewizją zaczęła
się 5 lat temu, w 2002 roku, kiedy jedna z gazet
ogłosiła konkurs, w którym nagrodą było statystowanie na planie serialu. Wziąłem w nim
udział i wygrałem - opowiada Michał. Po kilku tygodniach pojechał do agencji reklamowej,
która zajmuje się statystami na plan filmowy.
W lutym 2007 roku po raz pierwszy pojechał
na plan filmowy do serialu „Na dobre i na złe”.
Później był jeszcze dwa razy w marcu.
- Zadzwonili do mnie dzień wcześniej czy
chcę zostać statystą w serialu. Następnego
dnia miałem być w Warszawie o godz. 8.00
w ustalonym miejscu i czasie. Na miejscu
było już kilku statystów, prawdopodobnie
z Warszawy lub okolic. Przyjechał po nas
busik z napisem ekipa filmowa i zawiózł nas
na miejsce nagrań - opowiada Michał. - Nie
pamiętam dokładnie gdzie to było ale wiem,
że akcja toczyła się w szpitalu. Zdjęcia były
kręcone na trzecim piętrze szpitala przeznaczonym do wyłącznej dyspozycji ekipy.
W jednym z pokoi była garderoba, w innym
narzędzia, kuchnia itd. Statyści zostali przebrani w szpitalne odzienie. Michał Marczyk
grał lekarza. Około dwóch godzin trwało
rozstawianie sprzętu, przygotowanie świateł. Nagranie zaczęło się o 11.00. Menager
odpowiedzialny za statystów wyjaśnił statystom co mają grać, kiedy i jak. Ruszali na
słowo akcja. Do jednej sceny było po kilka
dubli, w zależności od ilości pomyłek oraz
koniecznych poprawek. Później była przerwa na obiad dla aktorów reżyserów i ekip dla statystów kanapki i zupa. Zdjęcia zakończyły się dla statystów około godz. 20.00.
- Jak na pierwszy dzień nie byłem nawet zmęczony - kwituje domaniewiczanin.
Kolejny plan zdjęciowy był nagrywany
niedaleko Warszawy w Nadarzynie w budynku, który tak naprawdę tylko udawał szpital.
Tam Marczyk przebrany był za chorego.
To mu jednak nie przeszkadzało. Wszak
chory też człowiek. A krok po kroku udowadnia sobie, że jeżeli bardzo się czegoś pragnie, to można to osiągnąć. Nie
wystarczy jednak siedzieć z założonymi rękami, ale trzeba te marzenia realizować i zmierzyć się z trudnościami.
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„

Olimpijka”

odano, że minister infrastruktury
powołał ósmego z kolei swego
zastępcę. Będzie zajmował się
nadzorowaniem budowy autostrad.
Podobno dzięki temu sprawa nabierze
przyspieszenia, bo na razie na samo
hasło „autostrady” robi się już mdło.
Bo jakie też można mieć uczucie,
kiedy sobie człowiek przypomni, ile na
ten temat już powiedziano i napisano.
Sam popełniłem kilka tekstów, czasem
wierząc naiwnie w to, co deklarowały
kolejne ekipy rządzące. Kilka lat temu
autorytatywnie twierdzono, że odcinek
A-2 z Łodzi do Warszawy będzie oddany na przełomie 2007 i 2008 roku.
W „Gazecie Wyborczej” można było
nawet przyjrzeć się z bliska dokładnej
mapie całego odcinka. Potem termin
przesunięto na koniec 2010 roku. Teraz
przebąkuje się już, że to chyba mało
realne, ale mamy podobno zdążyć na
„Euro” czyli na 2012.

P

kazuje się, że terminy wykonania pewnych inwestycji drogowych wyznaczają u nas wielkie
imprezy sportowe. W pierwszej swojej
wersji autostrada od Świecka do Terespola przez Poznań, Łódź, Warszawę
miała być przecież oddana na igrzyska
olimpijskie w Moskwie czyli w roku 1980.
Tę autostradę marzeń nazwano nawet
„olimpijką”. Skończyło się na postawieniu
paru słupów i niekompletnych wiaduktów
straszących w szczerym polu pod Bolimowem. Te podbolimowskie koszmary
mogą posłużyć co najwyżej jako elementy scenograficzne do jakiegoś horroru
albo filmu katastroficznego. Nie potrzebna była (na szczęście) żadna apokalipsa.
Wystarczył realny socjalizm w wersji
gierkowskiej, który czasem zanadto się
rozpędzał w mierzeniu sił na zamiary.
Jak skończył - wiadomo. Gierkowi, który
jako jedyny z przywódców PRL-u liznął
trochę Zachodu, oddać jednak trzeba,
że chciał. Zamiary czasem miał dobre,
ale niewiele z tego wychodziło, bo wiadomo, że samymi dobrymi chęciami to

O

piekło jest wybrukowane. Zabrakło przede
wszystkim kasy, bo socjalizm zaczynał się
sypać jak każda utopia. Bzdurna ideologia
była ważniejsza od potrzeb społeczeństwa. Na całe szczęście rozsypał się cały
system i nie spełniła się przerażająca
wizja państwa totalitarnego, jaką nakreślił
w swojej słynnej książce „Rok 1984”
George Orwell. Brytyjski pisarz nie odbiegł jednak daleko od rzeczywistości. To,
co od lat dzieje się w Północnej Korei, jest
przecież bardzo bliskie orwellowskiemu
państwu z najkoszmarniejszych snów.
racajmy jednak do naszej
rzeczywistości. Ósmy wiceminister infrastruktury to pewnego
rodzaju symbol. Można by powiedzieć,
że czego najwięcej mamy z infrastruktury
to wiceministrów. A jeszcze nie tak dawno
opozycja czyli PO zarzucała rządzącym
czyli PiS, że obiecywali „tanie państwo”,
a było odwrotnie. Tanio miało być teraz
czyli pod rządami PO. Pan premier nawet
latać miał rejsowymi samolotami, żeby
było taniej. Przeleciał się raz i zrezygnował. Z góry było wiadomo, że to działanie
pod publiczkę czyli jak mówią na Pradze
„pic na wodę fotomontaż”. Kiedyś Waldemar Pawlak, jak był premierem, miał
jeździć polonezem, żeby było skromnie
i żeby skorzystał na tym rodzimy przemysł
motoryzacyjny. Najeździł się mniej więcej
tyle, co Donald Tusk nalatał LOT-em
(„Lataj LOT-em, będziesz potem”). A mnie
się ciągle marzy, by rządzący przestali się
wygłupiać i zabrali się ostro do roboty.
Po to ich przecież wybraliśmy. A oni bardzo chcieli rządzić.

W

prócz siebie samego znam
jeszcze dwóch niepoprawnych
optymistów. To byli świetni
szermierze, medaliści olimpijscy: profesor Wojciech Zabłocki i mecenas Ryszard Parulski. Kiedyś śnili o igrzyskach
olimpijskich 2012 roku w Warszawie.
Teraz termin przesunęli na 2020. Prosiłbym jednak, żeby nie mówili o tym
za głośno, bo znów wrócimy na mapie
do „olimpijki”.

O

Uchwycić przyrodę w obiektywie
Jeśli jesteś uczniem klasy
pierwszej, drugiej lub trzeciej
gimnazjum z terenu gmin
Bielawy, Łowicz, Zduny
lub Domaniewice i jeśli lubisz
przyrodę i fotografię, nic nie
stoi na przeszkodzie, abyś
wziął udział w konkursie
fotograficznym „Natura
w obiektywie”.

Z

wycięzcy mają szansę na atrakcyjne nagrody, ale nie tylko - najlepsze
prace prezentowane będą na pokonkursowej wystawie, znajdą się też w wydawnictwach, takich jak kalendarze itp,
wydawanych przez Bolimowski Park
Krajobrazowy.
Organizatorami konkursu są właśnie
dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, łowickie starostwo oraz dele-

Fotografując, chrońmy
od zapomnienia

Z

djęcia wnętrz starych chałup,
dworków, kuźni, młynów
i wiatraków, karczm, a nawet
remiz strażackich mogą brać
udział w ogólnopolskim konkursie
fotograficznym „Wnętrza dawnych
obiektów świeckich”, organizowanym
przez Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie. Każdy uczestnik może
nadesłać do 10 prac o formacie
20x30 cm z opisem i tzw. wglądówką
o wymiarach 10x15. Mogą być
one wykonane dowolną techniką
fotograficzną. Termin składania prac do
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
(ul. Józefitów 16) określono miedzy
1 czerwca a 31 sierpnia. Organizatorzy
mają nadzieję, że tematyka jest
wyjątkowo interesująca. Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie
Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie: www.mhf.krakow.pl

gatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Adresowany jest on
do gimnazjalistów z terenu gmin naszego powiatu leżących w obszarze Natura
2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska.
Tematem zdjęć mogą być walory przyrodnicze i krajobrazowe wspomnianego obszaru, detale przyrodnicze, przyroda w otoczeniu człowieka, krajobraz
kulturowy pradoliny, człowiek w pradolinie. Prace muszą być indywidualne,
z jednej klasy zgłosić się może najwyżej
trzech uczniów.
Każdy z uczestników konkursu wykonuje 5 zdjęć w formie wydrukowanej oraz
cyfrowej - zapisanej na CD. Format zdjęć
15x21 cm, technika wykonania dowolna.
Do każdej pracy dołączyć trzeba kartę
zgłoszenia podpisaną przez nauczyciela
i opatrzoną stemplem szkoły. Prace muszą być autorskie i nie mogą być nigdzie
wcześniej publikowane. Zdjęcia oceniane będą w trzech kategoriach, z uwzględ-

nieniem zakresu tematycznego, artyzmu
i przekazu proekologicznego.
Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lutego. Termin nadsyłania prac - na
adres: Dyrekcja Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego w Skierniewicach ul.
Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice,
upływa z końcem października.
Bliższych informacji na temat konkursu udziela Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa łowickiego starostwa - 830-09-25 oraz Bolimowski Park
Krajobrazowy - 835-11-00.
- Jest to pierwsza edycja konkursu, dlatego ograniczamy jego zasięg do czterech
gmin - mówi dyrektor parku Stanisław
Pytliński. - Jeśli wszystko przebiegnie
zgodnie z oczekiwaniami, a odzew będzie
duży, w przyszłych latach będziemy chcieli rozszerzyć jego formułę - deklaruje.
Nowy Łowiczanin objął patronat medialny nad konkursem.
(wcz)

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

Półfinał w Łowiczu, finał w Gnieźnie
W styczniu odbył się etap szkolny
XVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.
W tym roku odbywa się pod hasłem „Człowiek drogą Kościoła”,
a głównym jej organizatorem jest
archidiecezja gnieźnieńska.

O

limpiada nie jest łatwa, ale wzorem
lat ubiegłych organizatorzy dokładnie
podają zakres materiału, z którego trzeba
się przygotować. Są to fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, Katechizm Kościoła Katolickiego, Bioetyka dla każdego,
Kompendium nauk społecznych Kościoła, Encyklika Jana Pawła II Redemptor
hominis oraz jego autorstwa „Elementarz etyczny”.
Do etapu szkolnego, który odbył się
7 stycznia, przystąpiło kilkuset uczniów
z 40 szkół ponadgimnazjalnych z terenu

diecezji łowickiej. Etap diecezjalny odbędzie się w Łowiczu 7 marca, a weźmie
w nim udział 3 finalistów z każdej szkoły. Ogólnopolski finał planowany jest
w Gnieźnie w dniach 18-20 kwietnia.
Jego zwycięzca otrzyma w nagrodę laptop. Osoba, która zajmie II miejsce - sprzęt
audio, za zajęcie III miejsca przewidziany
jest cyfrowy aparat fotograficzny. Oprócz
tych nagród na zwycięzców czekają książki oraz możliwość kontynuowania nauki
na studiach teologicznych, filozoficznych
lub pedagogicznych. Jakie uczelnie będą
do wyboru, organizatorzy olimpiady podadzą w późniejszym czasie.
Nagród nie zabraknie też w etapie diecezjalnym, którego 3 uczestników z największą liczbą punktów wyjedzie na
3-dniową pielgrzymkę.
(mwk)
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“

Wędrownik tym razem o Łowiczu

Pod koniec ubiegłego roku
ukazał się kolejny kwartalnik
„Wędrownik” wydawany
przez łódzkie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze.
Numer poświęcony jest
historii, architekturze i kulturze
Łowicza i Ziemi Łowickiej - i to
aż na 52 stronach.

W

przedmowie jedna z autorek tekstów Izabela Nowakowska napisała: Właściwie powinny być to
dwa kolejne numery, bądź też jeden podwójny - tyle
bowiem pomysłów i materiałów zdołaliśmy uzbierać.
Ponieważ jednak musieliśmy się zmieścić w dotychczasowej objętości, myślę że do tematyki łowickiej będziemy jeszcze wracać.
Wędrownik ukazał się nakładem tysiąca egzemplarzy, z czego 500 sztuk już trafiło do łowickiego ratusza,
który dofinansował jego wydanie trzema tysiącami złotych i niedługo trafi do sprzedaży m.in. w Łowickim
Ośrodku Kultury. Będzie kosztował 7 złotych.
W kwartalniku zamieszczono osiemnaście tekstów,
na samym początku znalazł się tekst autorki przedmowy będący mini przewodnikiem po prymasowskim
grodzie, w którym przeczytać można o jego historii,
poznać najciekawsze obiekty historyczne. Kończy się
on praktycznym spisem muzeów, galerii, bazy noclegowej, restauracji oraz urzędów.
Dalej jest tekst poświęcony Łowiczowi jako siedzibie prymasów Polski. Czytelnik pozna ich zasługi dla
miasta i materialne ślady, które po sobie pozostawili:

Muzeum ubiega się o dotację
na dokończenie kościoła w Maurzycach
Muzeum w Łowiczu złożyło już w Ministerstwie Kultury i Sztuki wniosek o dofinansowanie kwotą 247 tys. zł. trzeciego etapu
rekonstrukcji zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Marcina w skansenie w Maurzycach. Ponad 2 miesiące będzie trzeba poczekać na rozpatrzenie wniosku.

Z

końcem roku 2007 zakończył się drugi etap rekonstrukcji kościoła pochodzącego z 1758 roku
z Wysokienic. Prace prowadziła firma Budowa Janusza Mostowskiego z Łowicza. Firma ta realizowała
również pierwszy etap przedsięwzięcia, tj. demontaż
kościoła w Wysokienicach i przewiezienie go do Maurzyc - to było w 2006 roku.
Oba już zrealizowane etapy inwestycji w skansenie
okazały się możliwe dzięki pozyskaniu przez Muzeum
w Łowiczu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej wysokości 400 tys. zł. Około 50 tys. zł łowicka jednostka kultury musiała zagwarantować ze środków własnych.
Całość prac związanych z przenoszeniem kościoła i jego montażem a także wyposażeniem, kosztować
będzie okrągły 1 mln zł. Z uwagi na wysokie koszty
prac inwestycję podzielono na cztery etapy. Zgodnie
z kosztorysem trzeci etap rekonstrukcji kościoła kosztować będzie 300 tys. zł. Muzeum jednak w poprzednich
dwóch latach nie otrzymywało całej kwoty, o którą występowało do ministerstwa. Tak może być również teraz. Obok 247 tys. zł, o które muzeum się ubiega, musi
zagwarantować 50 tys. zł ze środków własnych.
Za pieniądze te dach przykryty zostanie gontem
a, także zamontowane zostaną podłogi oraz sufit. Na
2009 rok pozostaną prace konserwatorskie i rekonstrukcja trzech ołtarzy, ambony oraz chrzcielnicy.
(eb)

Sprostowanie

J

edna z informacji podana w art. „Gminy dokładają
do powiatowych dróg” (NŁ 4/2008) wymaga sprostowania. Gmina Kiernozia nie dołoży do remontu
drogi Złaków Borowy - Kiernozia. W tym roku starostwo samo wyremontuje 500 m. tej drogi, a nie jak napisałem, wspólnie z gminą 5 km. - Mówiłem o 5 kilometrach, ale w takim kontekście, że dobrze by było, aby
w przyszłym roku wyremontować taki odcinek wspólnie
z gminami Kiernozia i Zduny - uściśla członek zarządu
powiatu Dariusz Kosmatka. Za pomyłkę przepraszam.
Wojciech Czubatka

”

budowle, kościoły - tu dużo miejsca poświęcono łowickiej łowickiej katedrze, opisując jej wnętrze. Jego uzupełnieniem jest tekst o historii zamku.
Czytelnik pozna także krótką historię obecności
w Łowiczu społeczności żydowskiej, na wyróżnienie
zasługują tu zamieszczone zdjęcia synagogi przy ul.
Zduńskiej zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Po nim
następuje tekst autorstwa dyrektora Łowickiego Ośrodka Kultury Macieja Malangiewicza dotyczący inicjatywy wzniesienia na terenie Parku Błonie pomnika
poświęconego Polakom, Żydom i jeńcom sowieckim
z obozów pracy przymusowej istniejących w czasie
II Wojny Światowej w Małszycach i na Kapitule.
Interesującą ciekawostką jest tekst dotyczący mebli
znajdujących się w sali barokowej łowickiego muzeum.
Łowiczanin. Wieloletni przewodnik PTTK Krzysztof
Wiśniewski opisuje nie tylko sprzęty, ale zagłębia się
w stosowane przy ich powstawaniu techniki stolarskie
i artystyczne. Autor kończy - Tak naprawdę tego nie da
się opisać, bo zwroty: „ precyzja, kunszt i wspaniały”
nie mogą zastąpić zwiedzania sali barokowej w Muzeum w Łowiczu.
Dalej jest tekst o najmniejszym europejskim muzeum
- czyli Muzeum Guzików, którego twórcą jest łowiczanin Jacek Rutkowski. Dużo miejsca poświęcono też łowickim pocztówkom krajoznawczym, tekst Edwarda
Miziołka filokartysty pochodzącego z Jackowic, ale od
lat mieszkającego w Łodzi można traktować jako małe
kompendium wiedzy o starych łowickich pocztówkach,
ich wydawcach. Kierownik łowickiego oddziału Archimum Miasta Stołecznego Warszawy, Marek Wojtylak
pisze o założeniach parkowych Łowicza. Prawdziwą
ciekawostką zamieszczoną w tekście jest pomysł z lat
30. ubiegłego wieku, mówiący o inicjatywie założenia
w mieście ogrodu zoologicznego, równie ciekawe jest

Uczennica klasy III Technikum
Żywienia i Gospodarstwa
Domowego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
na Blichu Ewa Murawska
zajęła piąte miejsce na etapie
okręgowym XII Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu, który odbył się 11 i 12
stycznia w ZSP nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim.

P

okonała ona ponad sześćdziesiąt osób z ponad
20 szkół województwa łódzkiego. Oprócz niej
w olimpiadzie wystartowały jeszcze dwie uczennice klasy IV tego samego profilu: Aleksandra Dziekanowska i Małgorzata Podrażka - obie zajęły dalsze miejsca.

zdjęcie z 1936 roku przedstawiające widok na obecny
park Mickiewicza, wówczas Międzyszkolny Ogród
Przyrodniczy na Bratkowicach. Uzupełnieniem tego
opracowania jest przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 opis Parku Mickiewicza z uwzględnieniem szaty roślinnej.
Dalej możemy przeczytać tekst Katarzyny Krakowskiej o motywach roślinnych w sztuce księżackiej. Autorka opisuje łowickie stroje ludowe, wycinanki, kwiaty z bibuły. Maciej Malangiewicz opisuje też historię

i działalność istniejącego przy ŁOK dziecięcego zespołu ludowego Koderki.
Tematem kolejnego tekstu autorstwa Izabeli Nowakowskiej jest łowicki meteoryt, który spadł jako deszcz
meteorytów w nocy z 11 na 12 marca 1935 roku w okolicach Łowicza.
Nie zabrakło też tekstu o Ziemi Łowickiej, Anna Trut
- Seliga napisała tekst opisujący pradolinę Bzury, jej zabytki, ciekawe miejsca, życie społeczne i przyrodę. Jego
rozwinięciem jest tekst Ingi Nowakowskiej, koncentrujący się na przyrodzie Ziemi Łowickiej. Do obu tekstów
można mieć pretensję, że opisu walorów przyrodniczych Ziemi Łowickiej nie ujęto w formie praktycznego przewodnika, z którego turysta przyrodnik - a tych
jest coraz więcej, dowiedziałby się m.in. jak dojechać
do konkretnych miejsc, co można tam zobaczyć i jakie
są warunki tam przebywania, bo np. na najcenniejszych
przyrodniczo, zwłaszcza pod kątem obserwacji ornitologicznych stawach hodowlanych można przebywać
wyłącznie po otrzymaniu zgody zarządcy.
Wacław Pawlak pisze w Wędrowniku o powstających w XVIII wieku prymasowskich manufakturach
w zabudowaniach pałacowych w Łowiczu i Skierniewicach. Dalej mamy tekst Elżbiety Grzelakowskiej, która
opisała migawki z życia codziennego międzywojennego Łowicza. Tekst okraszono ciekawymi fotografiami
z targów odbywających się w Łowiczu i procesji. Nie
brakuje na nich Łowiczanek w strojach ludowych.
Łowicki Wędrownika kończy się opisem szlaków
rowerowych prowadzących z Łodzi do Łowicza i kącikiem artystycznym, w którym zaprezentowano artystów związanych z Łowiczem: malarkę Justynę Kocemba - Ciesielską oraz nieżyjącego poetę Ziemowita
Skibińskiego.
(tb)

Dobre piąte miejsce
Opiekunka Ewy przygotowująca ją do startu w
olimpiadzie, nauczycielka przedmiotów zawodowych
z zakresu żywienia w szkole blichowskiej Beata Mońka powiedziała nam, że choć uczennicy trochę zabrakło do pełnego sukcesu - kwalifikacji do etapu centralnego, prawo startu w którym zdobyli tylko uczniowie
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca - to wynik jest satysfakcjonujący. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo
wysoki poziom trudności wypełnianego testu, który
dotyczył tematu „Zmysły a jakość żywności i żywienia” - tematu, który daleki jest od zagadnień technologicznych, dominujących w programie nauczania klas
żywieniowych.
Olimpiada wiedzy, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na opanowanej wiedzy, dlatego startujący w niej
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych musieli wyka-

zać się w liczącym 70 pytań teście wiedzą z zakresu specjalistycznych pojęć
o żywieniu. Test był podzielony na kilka części, w
której trzeba było dokonać
m.in. wyboru prawidłowej Ewa Murawska
odpowiedzi, uzupełnić treść
prawdziwymi twierdzeniami, jak i dokonać stwierdzenia prawdziwości i nieprawdy stawianych twierdzeń.
Startujący mieli na to półtorej godziny.
Uczniowie Blichu, jak nam powiedziała Beata Mońka, na etapie okręgowym olimpiady praktycznie co
roku znajdują się w pierwszej piątce. W ostatnich latach
w etapie centralnym udział wzięła jedna uczennica Karolina Koszela.
(tb)
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Burmistrz
w “Pytaniu na śniadanie”
Prawdopodobnie,
ze względu na czas
antenowy, niewielu
naszych czytelników
w ubiegły czwartek
miało okazję
obejrzeć program
„Pytanie
na śniadanie”.

W

emitowanej przed południem
w TVP 2 audycji wystąpił
burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński oraz Leszek Okoń z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Program nagrywany był ponad
miesiąc temu w Łowiczu i jego
uczestnicy nie wiedzieli nawet dokładnie, kiedy zostanie wyemitowany. Obaj goście z Łowicza mówili o działaniach, jakie są u nas

podejmowane w celu przeciwdziałania alkoholizmowi. Burmistrz
mówił o tym od strony władz samorządowych miasta, ówczesny
rzecznik policji przedstawiał problem z policyjnego punktu widzenia. Dziennikarze pytali przede
wszystkim o zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Burmistrz mówił o apelach pisemnych i radiowych, jakie są w tej
sprawie wystosowywane do osób
handlujących alkoholem.
Rzecznik policji odpowiadał
m.in. na pytanie dotyczące pokazywania dowodu osobistego przez
osoby kupujące alkohol. Nowe dowody może bowiem wyrobić młodzież 17-letnia, a więc niepełnoletnia. Dlatego też nie wystarczy
pokazywanie dowodu z daleka.
Sprzedawca powinien obejrzeć dokument dokładnie, zwłaszcza datę
urodzin klienta.
(mwk)

Gmina Nieborów

SP Dzierzgówek

Rekordowy dzień
babci i dziadka

P

onad osiemdziesiąt
babć i dziadków gościła
Szkoła Podstawowa
w Dzierzgówku podczas
organizowanego
w poniedziałek 21 stycznia
święta ku ich czci.
Była to ilość rekordowa.
Spotkania organizowane są
od lat, ale tak wielu seniorów
jeszcze chyba szkoła nie
gościła. A byli to tylko
dziadkowie i babcie dzieci
z klas I - III.
Uczniowie przygotowali
słowno - muzyczną
inscenizację, połączoną
z życzeniami. Był też słodki
poczęstunek. Po nim nastąpił
pokaz slajdów z tegorocznych
szkolnych uroczystości:
początku roku szkolnego,
ślubowania klas pierwszych,
szkolnej wigilii, jasełek itd.
(wcz)

kie zarzuty są żenujące. Klimatyzator
faktycznie zamontowano w sali obrad urzędu gminy, ale nie dla urzędników. W sali obrad odbywają się
posiedzenia komisji oraz sesje rady
gminy. - Czyli klimatyzator zamontowany został przede wszystkim dla
uczestniczących w komisjach i se-

Łowickie środowisko trenerów i instruktorów sportowych podjęło interwencję
w sprawie zmiany warunków
przyznawania wsparcia finansowego przez miasto na organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Łowicza.

C

hodziło o jeden punktów regulaminu konkursowego, dotyczący stawek godzinowych
dla instruktorów i trenerów, które
nie mogły przekroczyć odpowiednio 12 zł i 15 zł. Ponadto zapis mówił, że nie więcej niż 30% kwoty
dotacji można przeznaczyć na wynagrodzenia.
Odbyło się kilka spotkań łowickich sportowców z burmistrzem, temat ten rozważany był też 9 stycznia przez Radę Sportu. Sportowcy
argumentowali, że nie znajdą chętnych na prowadzenie treningów za
12 - 15 zł, gdyż dla porównania instruktorzy na pływalni miejskiej
otrzymują za godzinę wynagrosjach radnych, sołtysów i zaproszo- dzenie 22 zł. Naczelnik wydziału
nych gości - mówi wójt. - Budynek promocji łowickiego ratusza Artur
nie posiada w ogóle wentylacji, la- Michalak, który przygotowywał retem w trakcie długich narad, w sali
jest nie do wytrzymania. Naprawdę nie chodzi o wygodę urzędników,
bo oni tam nie siedzą - dodaje. Warto
przy tym zaznaczyć, że w obradach
sesji plenarnych czy też obradach komisji rady gminy ma prawo uczestniczyć każdy obywatel.
(wcz)

Po co klimatyzator w urzędzie gminy
ie dość, że postawili kosztowną pracy montując klimatyzator - dodaa pewnie niepotrzebną przybu- je z przekąsem.
N
Wójt Andrzej Werle mówi, że tadówkę przed wejściem do urzędu,
to jeszcze w sali obrad zamontowany został klimatyzator - mówi z oburzeniem nasz czytelnik na temat remontu prowadzonego w budynku
urzędu gminy w Nieborowie. - Ludzie pracują w różnych, nieraz urągających wszystkiemu warunkach,
a urzędnicy poprawiają sobie jakość

Więcej dotacji
na wynagrodzenia dla trenerów
gulamin wskazuje, że podane stawki nie określają wynagrodzenia instruktorów, lecz wskazują ile miasto
jest skłonne do niego dołożyć. Konkretny klub może zaproponować instruktorom znacznie wyższe stawki,
ale różnicę musi pokryć ze środków
własnych.
Sportowcy dodatkowo podnosili, że nie mogą pozyskać sponsorów na wynagrodzenia. Sponsorzy
wolą kupić strój lub zafundować
nagrody. - Naszym zdaniem dotacja nie powinna być przeznaczana
tylko czy w zdecydowanej większości na wynagrodzenie, lecz również
na wyjazdy treningowe, stroje itp. wyjaśnia Michalak.
W tym roku po raz pierwszy miasto wprowadziło wspomniany zapis
w regulaminie przyznawania dotacji
klubom sportowym. - Jest to rozwiązanie nowatorskie i nie występuje we
wszystkich gminach. Wprowadziły
go natomiast sąsiednie Skierniewice - dodaje naczelnik.
Burmistrz ostatecznie wziął jednak pod uwagę argumenty sportowców i zadecydował o zmianie
regulaminu poprzez usunięcie omawianych zapisów. Kwoty dotacji za-

tem nie ulegną zmianie, ale nie będzie ograniczenia, jaką pulę można
przeznaczyć z niej na wynagrodzenia. W związku ze zmianą regulaminu, po 3 tygodniach od momentu
jego upublicznienia termin składania ofert został przedłużony właśnie
o owe 3 tygodnie, do 18 lutego.
W tym roku miasto postawiło
na rozwój nowych dyscyplin sportowych. Konkurs rozszerzono bowiem o pięć dyscyplinach, którymi
są: piłka ręczna, motocross, karate,
taekwondo oraz kajakarstwo. Łącznie na rozwój jedenastu dyscyplin
sportowych w 2008 r. wśród dzieci i młodzieży przeznaczono 270
tys. zł. Największa pula 99 tys. zł
zarezerwowana była na piłkę nożną, 77 tys. zł na zorganizowanie zajęć z piłki koszykowej, 17,5 tys. zł
na tenis stołowy, po 17 tys. zł przeznaczono na zajęcia lekkoatletyczne na Bratkowicach i na Korabce, 16 tys. zł na judo. Dodatkowo
w tym roku przeznaczono po 6 tys.
zł na piłkę ręczną, motocross, karate
oraz taekwondo. 2,5 tys. zł zarezerwowano na organizację zawodów
i imprez sportowo-rekreacyjnych
w kajakarstwie.
(eb)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Jerzy Łuczak (1951-2007)
Jerzy Łuczak urodził się 20 listopada 1951 roku. Miał starszą siostrę
i brata. Wspólnie z rodzicami mieszkali pod Kiernozią, od strony Osmolina, mając trzy hektary ziemi.
alutkie gospodarstwo nie mogło utrzyM
mać ich wszystkich, więc młodzi ludzie szybko musieli pójść z domu i zacząć

zarabiać. Siostra Jerzego Łuczaka mieszka dziś z mężem i dziećmi w Płocku, brat
wcześnie pożegnał się z tym światem, zmarł
bowiem w latach osiemdziesiątych.
Śmierć starszego brata bardzo wpłynęła na pana Jerzego. Obydwaj mężczyźni
byli ze sobą mocno związani. To starszy
brat zainteresował młodszego elektroniką,
razem chodzili na pierwsze zabawy, podrywali dziewczyny itd. W tamtym czasie,
gdy przyszła śmierć brata, pan Jerzy mieszkał już w Osmolinie. Pracował w SKR, najpierw jako traktorzysta, kombajnista, potem
przeszedł na warsztat.
Mieszkał u swoich teściów, choć trafniej
będzie napisać, wraz z teściową, gdyż teść
nie doczekał ślubu zięcia i córki w roku
1975. Dlatego przeprowadzając się do tego
domu, pan Jerzy od razu przejąć musiał
wszystkie obowiązki głowy domu.
Pierwszego dziecka - syna Marka - dochował się w roku 1976. Rok później urodziła się córka Agata. Po przerwie, gdy
pierwsza dwójka weszła w wiek nastolet-

ni, urodził im się kolejny syn - Grzegorz,
a potem jeszcze syn Andrzej i najmłodsza
córka Ania.
Duża rodzina wymuszała dodatkowe zajęcia zarobkowe. Na spłachetku ziemi siali
cebulę. Pozwalało to na pogodzenie pracy
na etacie z pracą w polu. Do pielenia cebuli
szły wszystkie dzieci, tak samo do jej obcinania, łuskania i pakowania w worki. Robota ta była żmudna, dzieci szczególnie narzekały na przykry zapach na rękach, którego
długo nie można było się pozbyć. Ale jeśli
trafił się dobry rok - dobra cena, sprzedaż
cebuli była dla rodziny prawdziwym zastrzykiem gotówki.
Dodatkowo pan Jerzy naprawiał prywatnie traktory rolników. Nie miał warsztatu, robił to pokątnie, u ludzi. Pracował nad
tym wraz z kolegą, żałował, że żaden syn
nie ma smykałki do mechanicznych spraw.
Cały czas miał jednak nadzieję - często powtarzał, że może chłopcy są jeszcze zbyt
młodzi i z czasem któryś wykaże zainteresowanie. Myślał o otworzeniu u siebie
warsztatu i zajęciu się poważnie remontem
pojazdów rolniczych.
Rodzaj wykonywanej pracy i czasy, w jakich przyszło żyć, wymuszały częste kontakty z alkoholem. Rodzina nie kryje dziś,
że w pewnym momencie pan Jerzy trochę
się w tym wszystkim pogubił. Zdarzało mu
się często wracać z pracy po alkoholu. Tyle
że po pracach polowych, szczególnie żniw-
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Twoje dziecko może studiować

N

ie trzeba będzie zdawać jednak żadnego egzaminu! Studia rozpoczną się
1 marca tego roku, a wykład inauguracyjny pod hasłem “Harry Potter, magia
czy fizyka?” wygłosi profesor Włodzimierz
Nakwaski. W najbliższym semestrze letnim
zaplanowano 5 wykładów, które będą odbywać się w soboty o godz. 11.00. Przewidziano między innymi wykłady: doktora
Przemysława Sękalskiego “Jak duży jest
komputer?” i profesora Piotra Kuli “Od kamienia do nanotechnologii”.

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
W okresie od 23 stycznia policjanci zatrzymali następujących
nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Stanęli przed sądem grodzkim
w trybie przyspieszonym.
n 23 stycznia o godzinie 20.50 w Mysłakowie w gminie Nieborów 24-letni Paweł
T. kierował samochodem marki Daewoo
(0,28 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
n 23 stycznia o godzinie 23.10 w Łowiczu Rafał E. jechał samochodem marki
Soda (0,85 mg/dm3 alkoholu).
n 24 stycznia o godzinie 21.30 w Łowiczu 20-letni Paweł R. jechał rowerem
(0,57 mg/dm3 alkoholu).
n 25 stycznia o godzinie 16.50 w Chąśnie 64-letni Henryk P. jechał rowerem
(0,28 mg/dm3 alkoholu).
n 26 stycznia o 21.00 zatrzymany został
w Kurabce w gminie Bolimów 43-letni
mieszkaniec powiatu sochaczewskiego
Mirosław Z. Prowadził Forda Mondeo,
mając 0,99 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc.
n 27 stycznia o godzinie 10.15
w Zabostowie w gminie Łowicz, na drodze
krajowej nr 2 z Warszawy do Poznania,
36-letni obywatel Litwy, Vilkas S., jechał
pijany TIR-em marki Mercedes i wpadł do
przydrożnego rowu.
n 27 stycznia o godzinie 21.15 w Domaniewicach 56-letni Władysław G. jechał
rowerem (0,74 mg/dm3 alkoholu).

O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Jest ich dokładnie 300. Wszyscy
chętni mogą się zapisywać od 4 lutego na
kilka sposobów - za pośrednictwem internetu (www.lud.p.lodz.pl), telefonicznie (042
631-28-09, w godzinach: 10.00-13.00) lub
osobiście (Biblioteka PŁ, budynek B 22,
IV piętro, pokój 417, Łódź, ul. Wólczańska 223, w godz. 10.00 – 13.00). Opłata za
semestr studiów wynosi 30 zł.
(rpm)

nych, trudno się było wymówić, jeśli rolnicy
stawiali i namawiali. Po jakimś czasie opamiętał się jednak, przestał w ogóle zaglądać
do kieliszka. ratowało go to, że miał pasję.
Interesował się elektroniką. Zaczęło się od
wspólnych zainteresowań jego i brata. Od
naprawy starego radia dziadka, który był
z obydwu chłopców bardzo dumny. Gdyby
nie sytuacja życiowa, konieczność szybkiego podjęcia pracy, pan Jerzy na pewno poszedłby do szkoły o takim kierunku. A tak,
był złotą rączką, co to i w traktorze radio ze
świecącymi diodami zamontował, co to znał
wszystkie nowinki ze świata elektroniki,
a i telewizor sąsiada, gdy trzeba było, naprawił. Często po pracy miał jeszcze czas, by
długo w noc siedzieć z lutownicą nad jakimiś tajemniczymi płytkami, ale w ten sposób odpoczywał, to go relaksowało.
Właściwie przez całe życie nie był u lekarza. Był co prawda zawsze chudy, przygarbiony, ale mówił, że u niego w rodzinie grubasów nie było, a garbi się od ciężkiej pracy.
W ostatnim czasie zaczął mieć problemy
z żołądkiem. Lekarz nie miał pomyślnych
wieści. Podejrzewano wrzód lub coś takiego, a okazało się, że jest to złośliwy guz.
Mężczyzna gasł w oczach. Nowotwór
rozpoznany został zbyt późno, aby dało się
jeszcze cokolwiek zrobić. Rodzina nie informowała pana Jerzego o stanie zdrowia, jednak ten coś jednak podejrzewał. Odszedł nagle 21 czerwca 2007 roku.
(wcz)
dok. ze str. 9

Wielka przeprowadzka - czy sensowna?

W

żadne donosy nie wierzę. Mam udokumentowane, ilu jest czytelników
w dziennikach statystycznych czytelnictwa - odpowiadała na to kierownik biblioteki Wiesława Waśniewska, mówiąc, że w tym
roku placówkę odwiedziło 160 czytelników.
Propozycję nazwała cofaniem się, bo
zaproponowane warunki nie wystarczą
na udostępnienie bogatego (20 tys. woluminów!) księgozbioru. W obecnym GOK
warunki będą gorsze niż obecnie, bo nie
będzie miejsca na czytelnię. Podjęta przez
radnych decyzja będzie więc brzemienna w skutkach.
(mwk)

odeszli od nas

(20.01. - 29.01.2008 r.)

20 stycznia: Marianna Kadziak, l.85, Borówek; Mieczysław Bolimowski: l.75, Łowicz; Kazimierz Pyszkiewicz, l.86, Łowicz; 21 stycznia:
Adolfa Zielińska, l.76, Bobrowniki; Marianna Szczepaniak, l.74, Gągolin Północny;
22 stycznia: Marianna Dmosińska, l.75, Krępa; 23 stycznia: Marianna Grabowicz,
l.97, Janów; Józef Bieniek, l.81, Sypień; Mirosław Okrasa, l.37, Sapy; Stanisław Burzykowski, l.80, Łowicz; 24 stycznia: Ryszard Kołaczkowski, l.71, Kamień; Krzysztof
Kończyk, l.25, Błędów; Zbigniew Rutkowski, l.64, Łowicz; Edward Sut, l.81, Gaj Mały;
26 stycznia: Cecylia Kowalska, l.87, Rudniczek; 28 stycznia: Teresa Grzelak, l.56, Dmosin II; 29 stycznia: Anna Kober, l.84, Kochanków; Wanda Baronowska, l.55, Kiernozia.
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Dwanaście filmów, teatr,
spotkania i trzy koncerty
Tegoroczna, lutowa
edycja Och! Film
Festiwalu zapowiada
się ciekawie nie tylko
ze względu na ambitne,
dobrane pod kątem
festiwalowym filmy,
ale też z uwagi na
imprezy towarzyszące:
koncerty, spektakl
teatralny w wykonaniu
częstochowskokatowickiego „Teatru
from Poland”, spotkania
z reżyserami i aktorami
oraz przegląd...
najgorszych filmów
świata.

B

ilety na imprezy towarzyszące
już są rozprowadzane w przedsprzedaży i warto skorzystać z tej
formy kupna, nie tylko dlatego, że
są tańsze. Już kilka dni po ogłoszeniu na stronie internetowej ośrodka
kultury rozpoczęcia przedsprzedaży
biletów, sprzedanych została blisko
połowa biletów na koncert Stanisława Soyki i prawie tyle samo na
koncert zespołu Raz Dwa Trzy. Kilka osób zamówiło też karnety, w cenie 70 złotych, na wszystkie 12 seansów filmowych.
- Celem festiwalu jest upowszechnianie kultury filmowej i promowanie filmów wartościowych artystycznie, szczególnie wśród młodzieży
- mówi Karolina Szkopiak z Łowickiego Ośrodka Kultury. Według niej
organizacja festiwalu jest próbą pokazania społeczności lokalnej wartościowych filmów artystycznych,
stworzeniem warunków do dyskusji na temat ich wartości. Och! Film
Festiwal ma na celu zaprezentowanie kierunków rozwoju współczesnej kinematografii światowej oraz
promocję kina polskiego i europejskiego. Celem organizatorów festiwalu jest nie tylko pokazanie filmów
artystycznie wartościowych, ale także inicjowanie dyskusji z udziałem
twórców i widzów na tematy poruszane w prezentowanych na festiwalu filmach. W nadchodzących tygodniach będą dwa takie spotkania.
Dlaczego dobierane są takie filmy, których nie tworzyli sławni reżyserzy? - Co do sławnych reżyserów, to nie zawsze „sławny” znaczy
„dobry” - mówi. - Wśród filmów pokażemy np. „Butelki zwrotne”, których reżyser Jan Sverák jest zarazem sławny i dobry. Jaki był klucz
dobierania filmów? - Wartościowe,
dobre i ciekawe kino - mówi krótko
Karolina Szkopiak. Myśl rozwija
Zbigniew Selmaszewski, również z
ŁOK: - Kluczem doboru repertuaru
jest poziom artystyczny poszczególnych tytułów. Okazało się, że jest to
najlepsza metoda, która się sprawdza i co najważniejsze przyciąga naprawdę dużą publiczność, co przy
tzw. ambitniejszym kinie wcale nie
jest takie proste - mówi. - Mamy
np. filmy z Argentyny, Rumunii, Indii
i wcale to nie oznacza, że są one
słabe. Wręcz przeciwnie, zdobywały wiele nagród na festiwalach całego świata. W tym roku 70% tytułów
to filmy europejskie, zaprezentujemy
również najlepsze polskie filmy na-

grodzone na festiwalu w Gdyni, komedię roku z Wielkiej Brytani -„Zgon
na pogrzebie” czy rumuński film
„4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni”zwycięzcę festiwalu w Cannes
2007.
Festiwal został (nieoficjalnie, decyzja ma zapaść za kilka dni) dofinansowany kwotą 10 tysięcy złotych z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej (po raz drugi). Imprezie
towarzyszą dwa plakaty, jest też specjalna rozkładówka festiwalowa, nakład 500 egzemplarzy. Będą koszulki festiwalowe, damskie i męskie,
i torby lniane z logo festiwalu. Partnerem imprezy jest łowicki EMPIK,
który objął patronat nad plebiscytem publiczności na najlepszy film
i ufunduje nagrody. Niewykluczone
że Stanisław Soyka - gwiazda jednego z koncertów - i członkowie zespołu Raz Dwa Trzy będą podpisywać płyty w Empiku.
Uczestnicząc w całym festiwalu
i imprezach towarzyszących, trzeba wydać 185 zł. Kupując karnet
i bilety na imprezy towarzyszące
w przedsprzedaży wydamy 140 zł.

D

ziewiątą edycję Och! Film Festiwalu rozpocznie seans polskiego komediodramatu „Sztuczki”
w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego - twórcy filmu „Zmruż oczy”.
Film opowiada prostą historię o samochodach i kobietach. Światowa
premiera filmu odbyła się podczas
ubiegłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Wenecji, do polskich kin film trafił w październiku 2007.
Kolejnym będą amerykańskie
„Opowieści cygańskiego taboru” w reżyserii Jasmine Dellal
- film dokumentalny zestawiający
opowieści cygańskich muzyków
z rzeczywistością, w której żyją.
W 2001 roku amerykańska fundacja
World Music Institute zorganizowała 6-tygodniowe tournee pięciu zespołów grających romską muzykę.

Towarzyszyła im reżyserka. Odwiedziła również muzyków w ich
rodzinnych domach. Film łączy ze
sobą fragmenty koncertów z obrazami z życia prywatnego Romów.
Biorąc pod uwagę setki widzów na
koncertach muzyki romskiej w Łowiczu, film powinien wzbudzić spore zainteresowanie.

Film „4 miesiące, 3 tygodnie
i 2 dni” 38-letniego rumuńskiego
reżysera Cristiana Mungiu stał się
najważniejszym wydarzeniem artystycznym ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Wyróżniony został
najbardziej prestiżową nagrodą festiwalu - Złotą Palmą oraz nagrodą
FIPRESCI. Film opowiada o cza-

pozostawia widzów bez wyrobionego zdania - albo film podoba się
bardzo, albo wcale. Niektórzy mówią, że od czasów „Borata” dawno
się tak nie śmiali. Tyle że nie wszyscy śmieli się na seansie tamtego filmu... Film jest studium rodziny, która spotyka się na pogrzebie seniora
rodu. Pojawia się tam też pewien

Scenariusz do filmu „Imiennik”
w reżyserii Mira Nair powstał na
kanwie powieści Jhumpy Lahiri pod
tym samym tytułem - międzynarodowego bestsellera rekomendowanego m.in. przez The New York Timesa i USA Today do tytułu książki
roku. Jest to historia młodej dziewczyny, która przenosi się z Kalkuty
do Nowego Jorku - podobnie jak reżyserka. Twierdzi, że to najbardziej
osobisty spośród jej filmów.
Polski dramat „Pora umierać”
w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej
to osnuta na prawdziwej historii opowieść o starszej kobiecie ze specyficznym poczuciem humoru. Stając
u progu śmierci, bohaterka udowadnia sobie i innym, że jest człowiekiem, który ma swoją godność.
Główną rolę w filmie dostała pierwsza dama powojennego filmu polskiego Danuta Szaflarska, znana
między innymi z „Zakazanych piosenek” Leonarda Buczkowskiego
czy pierwszej polskiej komedii lat
czterdziestych „Skarb”. Aktorka ma
za sobą role w 47 filmach fabularnych. W niedzielę 10 lutego odbędzie się spotkanie z reżyserem
filmu Dorotą Kędzierzawską
i odtwórcą głównej roli Danutą
Szaflarską.
Film Esteban Sapiro „Antena”
jest natomiast surrealistycznym niemym filmem odwołującym się do
niemieckiego ekspresjonizmu. Miasto bez Głosu rządzone jest przez
Pana TV. Odebrał on mieszkańcom
głos i przejął kontrolę nad każdym
wypowiadanym słowem oraz każdym obrazem. Jednym z istotnych
bohaterów filmu jest słowo. Wielkość
liter w dialogach uzależniona jest od
roli mówiącego i siły jego głosu. Tekst
jest na filmie też odpychany i miażdżony. Reżyser jest pionierem nurtu
„nowego kina argentyńskiego”.
Szwedzki film „Do ciebie,
człowieku” w reżyserii Roya Anderssona jest kolażem złożonym
z kilkudziesięciu obrazów z życia
mieszkańców pewnego smutnego
miasteczka. W filmie zaskakuje nie
tylko statyczna kompozycja ujęć, ale
też ziemiste twarze aktorów, przybrudzone kolory ubrań i scenografii
oraz filmowe postacie, które często
mówią wprost do kamery.

sach komunizmu w Rumunii, ale
skupia się przede wszystkim na ludziach - zmaganiu się w rzeczywistością i własną moralnością dwóch
młodych kobiet. Akcja filmu rozgrywa się w Bukareszcie w ostatnich latach rządów komunistycznych. Jedna z bohaterek filmu dowiaduje się,
że jest w ciąży, boi się zostać samotną matka i decyduje się na aborcję
w hotelowym pokoiku. Koleżanka
umawia ją z tajemniczym lekarzem
- Panem Bebe.
Amerykańsko-angielski komediodramat „Zgon na pogrzebie” w reżyserii Franka Ozz nie

nieproszony gość z Ameryki, który zna pilnie strzeżony sekret zmarłego. Wtedy sprawy zaczynają się
komplikować, zakończenie ich jest
zaskakujące.
Francuska komedia „Karmel”
w reżyserii Nadine Labaki to historia pięciu libańskich kobiet w różnym wieku, które pracują i spotykają się w bejruckim salonie piękności.
Tam obgadują swoje spotkania
z mężczyznami, rozmawiają o miłości, seksie i małżeństwie. Tytuł filmu reżyserka wzięła od produktu,
który powstaje w wyniku długiego
gotowania mieszaniny cukru, soku

z cytryny i wody - karmelu, który na
Bliskim Wschodzie stosowany jest
do... depilacji.
Po jednym z seansów polskiego
dramatu „Wszystko będzie dobrze” w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego łowiccy kinomani będą
mieli okazję spotkać się z reżyserem i odtwórcą głównej roli
- Robertem Więckowiczem.
Film zdobył na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni trzy
nagrody, w tym dwie spośród najbardziej prestiżowych: za reżyserię
i najlepszą rolę męską. Film pokazuje podróż mężczyzny i chłopca.
Dwunastolatek, którego matka jest
umierająca, zawiera z Matką Boską
„układ”, że jeśli dobiegnie na Jasną
Górę, to kobieta wyzdrowieje. Najpierw biegnie sam, ale wkrótce dołącza do niego nauczyciel wf. Wydaje się, że filmowi brakuje happy
endu, ale przecież wspólna droga
jest dla 12-latka i wuefisty prawdziwą lekcją.
Czeska komedia „Wycieczkowicze” w reżyserii Jiri Vejdelka opowiada o grupie wczasowiczów, którzy jadą nad Adriatyk,
a tworzą iście wybuchową mieszankę charakterów i zachowań. Łowicki pokaz filmu będzie pierwszym
w Polsce, bo do szerokiej dystrybucji obraz wejdzie dopiero
w kwietniu.
Na koniec festiwalu kino Fenix zaproponuje jeszcze jedną czeską komedię „Butelki zwrotne”
w reżyserii Jana Sveraka. Opowiada ona o podstarzałym nauczycielu,
który rzuca szkołę i zatrudnia się w
punkcie skupu butelek w hipermarkecie.
dok. na str. 21
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Gmina Łowicz

Trzy konkursy na współpracę z organizacjami
Do 19 lutego można
składać oferty
na trzy konkursy
ogłoszone przez wójta
gminy Łowicz,
w sprawie współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
w 2008 roku.

W

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu chodzi o organizację
rozgrywek w piłce nożnej, wyszukiwanie
talentów, prowadzenie zajęć i uczestnictwo
w zawodach sportowych na różnych szcze-

blach, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowego
i wyposażenia dla klubów sportowych.
Odrębnie rozpatrywane będą oferty w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie konkursów,
wystaw i imprez mających na celu pielęgnowanie tradycji itd.
Wreszcie trzeci konkurs dotyczy wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: prowadzenia działalności
opiekuńczo - wychowawczej, organizacji imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwoju
twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych.
Pieniądze z dotacji gminnej organizacje

mogą przeznaczyć na: delegacje na zawody,
ekwiwalenty sędziowskie, transport, noclegi, wyżywienie, opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenie zawodników, zakup
sprzętu sportowego oraz zakup materiałów
i usług niezbędnych do realizacji zadania,
W tym roku gmina na dotacje zagwarantowała 84.000 zł, w tym: na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 68.000 zł, na
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- 16.000 zł. Powyższe kwoty mogą jeszcze
ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę
Gminy budżetu na 2008 rok.
W 2007 roku przekazano organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego 81.000 zł. Na działalność sportową
była to kwota 66.000 zł. Pieniądze otrzymali: Uczniowski Klub Sportowy Olimp

Niedźwiada - 4.300 zł, Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Olimp Niedźwiada 6.000 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zryw Wygoda - 12.000 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dar Placencja
- 19.900 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Naprzód Jamno - 14.800 zł oraz
Ludowy Klub Sportowy Victoria Zabostów Duży - 9.000 zł.
Na wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz upowszechnianie kultury
w ubiegłym roku przeznaczono 15.000
zł, z tego: Łowickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Blichowskiej Blich
- 1.500 zł, Stowarzyszenie Edukacja
i Rozwój - 3.500 zł, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych - 10.000 zł.
(eb)

Jubileusze w Sannikach

W

tym roku 55-lecie obchodzić będzie
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
Sanniki, 35-lecie Gminny Ośrodek Kultury.
Między tymi rocznicami wpisać trzeba 40.
Niedzielę Sannicką. Aleksandra Głowacka,
dyrektor Ośrodka Kultury mówi, że w chwili obecnej nie może zaplanować organizacji
odrębnej imprezy związanej z tymi jubileuszami. Szuka sponsorów i projektów, aby
pozyskać pieniądze, jednak trudno przewi-

dzieć efekt tych starań. W latach poprzednich, w znanych jej źródłach, nie było możliwości otrzymania dotacji na uroczystości
jubileuszowe.
Trudno jednak takich jubileuszy nie obchodzić. Na pewno będą one akcentowane podczas Niedzieli Sannickiej, która tradycyjnie odbywa się w pierwszą niedzielę
czerwca. 40. Niedziela Sannicka odbędzie
się zatem 8 czerwca.
(mwk)

N

Bawiła się setka dzieci
Po raz trzeci w minioną niedzielę, 27 stycznia odbyła się zabawa
karnawałowa pod hasłem “Wolontariusze dzieciom” - ale po raz
pierwszy zorganizowana w nowej
siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Nadzieja”,
przy ul. Podrzecznej 3a.

N

a choinkę przybyło ponad sto dzieci
objętych opieką stowarzyszenia i innych. Na dzieci i ich rodziców czekały od godz. 11 zastawione stoły, wesoła
muzyka oraz wolontariusze, którzy zapraszali wszystkich do zabawy. Wśród nich
były: Michalina Dziedzic i Natalia Woźniak z Gimnazjum nr 2 oraz Sylwia Pisarkiewicz z ZSP nr 4.

Swe umiejętności zaprezentowały
dzieci z zespołu „Jarzębina” z Zielkowic. Publiczności tak podobał się występ i kolorowe stroje łowickie, że niebawem zespół z Zielkowic zorganizuje
w świetlicy stowarzyszenia przesłuchanie
i nabór. Po ludowym występie wicestarostwa
Eugeniusz Bobrowski obdarował wszystkie
dzieci batonami. To był wstęp do podarunków. Mikołaj pojawił się przed 13 i rozdał sto
paczek. Po czym wolontariuszki: Ilona Pełka
oraz Małgorzata Figat obie z ZSP nr 3 zaprosiły dzieci do konkursów z nagrodami. Podkład muzyczny zapewnił Marek Płacheta
z III LO, grając na keybordzie oraz akordeonie. Był konkurs na najładniejszą piosenkę, najzabawniejszy wiersz, gonitwa za krzesłami i inne.
(eb)

N

a razie do Biblioteki Publicznej
w Kiernozi nie wpłynęło żadne
zgłoszenie na Kiernozianina
Roku 2007. Przypomnijmy, że jest na
to czas do 27 lutego. Kiernozianinem
Roku może zostać pełnoletnia
osoba z terenu gminy, która działa
bezinteresownie na rzecz gminy
Kiernozia i jej mieszkańców, godnie ją
reprezentuje, udziela się społecznie lub
ma ciekawe pomysły na propagowanie
swojej Małej Ojczyzny. Zgłoszenia
kandydata muszą być pisemne, mile
widziane jest uzasadnienie. Zgłoszenia
wystarczy umieścić w kopercie
i dostarczyć do biblioteki.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane
jest 6 marca. Autor najciekawszego
uzasadnienia otrzyma nagrodę.
Zwycięzcą obu dotychczasowych
edycji był Andrzej Bogucki. W tym roku
w konkursie brać udział mogą nie tylko
mieszkańcy Kiernozi, ale całej gminy.
(mwk)

Filiia GOK Bolimów

Aby zachęcić nowych tancerzy

D

wa występy, w szkołach
podstawowych w Dzierzgówku
i Bobrownikach, planuje 7 lutego
grupa taneczna działająca przy filii
nieborowskiego Gminnego Ośrodka
Kultury w Bełchowie. O 8.55 grupa
wystąpi z pokazem w SP Dzierzgówek,
a o 10.55 w SP Bobrowniki. Głównym
powodem prezentacji jest zachęcenie
uczniów z tamtych terenów, do
wstąpienia w szeregi grupy. Prowadzi
ją instruktorka Beata Tyborowska,
ie odbyło się planowane na 24 stycz- cjatorek powstania Uniwersytetu III Wieku która od lat z sukcesami szkoli także
nia zebranie członków Uniwersytetu w Łowiczu, bez której pozostali członkowie młodych tancerzy w Skierniewicach.
III Wieku, podczas którego miało powstać stowarzyszenia nie chcieli obradować. Zde- W pokazie uczestniczyć będzie około
stowarzyszenie noszące tę samą nazwę. Przy- cydowano się urządzić tego dnia spotkanie 25 osób, także z grupy skierniewickiej.
gotowano się do przyjęcia statutu oraz wy- integracyjne przy kawie i herbacie. Kolejny Zajęcia w filii w Bełchowie odbywają się
łonienia zarządu i prezesa. Powodem były termin zebrania zostanie podany w najbliż- wieczorami we wtorki i czwartki.
problemy rodzinne jednej z głównych ini- szym czasie.
(eb) (wcz)

Uniwersytet III Wieku bez zarządu

Chłopcom najbardziej podobał się przebój „Kanikuły”.

Kto zostanie
Kiernozianinem Roku?

SP Zielkowice

Szacunek dla babci i dziadka

D

ziadkowie i babcie przybyli 18 stycznia do Szkoły Podstawowej w Zielkowicach, aby obejrzeć występy swoich wnuków. Dyrektor Bożena Słomska,
otwierając uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka powiedziała, że o poziomie społeczeństwa świadczy stosunek ludzi młodych
do starszego pokolenia.
Starsi uczniowie z klas IV-VI przedstawili Jasełka, przygotowane pod kierunkiem
Jolanty Widawskiej i Jolanty Piorun. Najmłodsi, czyli sześciolatki recytowały okolicznościowe wiersze i śpiewały piosenki. Do występu przygotowała ich Grażyna
Krzymińska. Po części artystycznej goście
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
(eb)
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Gołębie serca gołębiarzy
Mówi się, że ci, którzy hodują
gołębie, mają gołębie serca.
I patrząc na sympatyczną
twarz Bogumiła Kosiorka,
widząc z jakim uczuciem
opowiada o swojej pasji,
trudno nie zgodzić się
z tym twierdzeniem.
Z młodym człowiekiem
z Goleńska, a także z jego
ojcem Sławomirem i innymi
wystawcami, mieliśmy okazję
zamienić słowo podczas
wystawy gołębi rasowych,
organizowanej na Blichu
w Łowiczu w miniony
weekend.

Kosiorku, który przed laty był na Ziemi
Łowickiej bardzo znanym hodowcą jałówek. - To była prawdziwa pasja - opowiada mężczyzna. - Słynny hodowca srebrniaka
z Warszawy Ryszard Pawłowski, na autorytet którego dziś powołuje się stale prasa
branżowa, był bliskim przyjacielem ojca.
To był majętny człowiek, w Warszawie miał
pięć placów, z całej Polski kupował najlepsze gołębie. Z ojcem byli jak bracia, często
się spotykali i wymieniali doświadczenia.

A powiedzieć trzeba, że gołębie pocztowe pokonują olbrzymie odległości, od
120 km do 1000 km.
Nasz rozmówca opowiada, że w wyjątkowych przypadkach, przy dobrej pogodzie i
sprzyjającym wietrze, ptaki pokonują długie dystanse błyskawicznie. - Z Magdeburga wypuszczane były o 5.15 rano. Do
przebycia miały 556 km. Po 10.00 pierwsze ptaki pojawiły się w gołębniku.
To jednak przypadki wyjątkowe, kiedy

gdy puszczany na loty. Doczekał swoich
dni, żyjąc spokojnie w gołębniku.

Co gołąb ma w głowie
Po drodze czeka na ptaki mnóstwo niebezpieczeństw. Nie tylko pogoda i drapieżniki, ale też czyhający inni gołębiarze.
Stary, doświadczony gołąb, nawet jeśli zostanie schwytany i przetrzymywany dłuższy czas i tak wróci - jak widać nawet po

Sroka już łowicka

A

było o czym rozmawiać, bo dowiedzieliśmy się na przykład w jakim celu niektórzy hodowcy ślinią dzioby swoim gołębiom, poznaliśmy różnicę między hodowlą
gniazdową a hodowlą w tzw. wdowieństwie, o tym wreszcie, że gołąb pocztowy
jest niczym długodystansowy sportowiec.
Wystawa organizowana co roku przez
Związek Hodowców Gołębi Rasowych
w Łowiczu, miała w miniony weekend swoją 23 odsłonę. Przyjechało 58 wystawców
z okręgów skierniewickiego, sochaczewskiego, kutnowskiego, piątkowskiego
i rzecz jasna łowickiego. Prezentowano
głównie srebrniaki, gołębie perłowe i srokę łowicką. Jak mówią nam prezes związku Stanisław Milczarek i wiceprezes Lucjan
Pawłowski, są to najpopularniejsze u nas,
obok rzecz jasna gołębi pocztowych, rasy
tych ptaków. - Impreza z roku na rok rozwija się - mówi wiceprezes Pawłowski. - Kiedy zaczynaliśmy przed laty, prezentowało się
kilkunastu hodowców, a dziś prawie sześćdziesięciu. Coraz więcej przychodzi też osób
nie związanych z hodowlą, które po prostu
chcą obejrzeć wystawę. Tylko młodych pasjonatów trochę nam brakuje.
- A czy są jacyś zasłużeni, długoletni hodowcy? - pytamy.
- No, to my wszyscy, prezes, ja - odpowiada Pawłowski.
- Tak, ale nam chodzi o takich co to z od
pokoleń, z dziada pradziada - uściślamy.
- A, jest taka wyjątkowa rodzina - odpowiadają mężczyźni bez zastanowienia i prowadzą reportera NŁ prosto ku mężczyźnie
z charakterystycznym wąsikiem.

duże, samiec może być wypuszczony na
lot. Wtedy pokazuje mu się jego partnerkę,
aby się ucieszył, że ona jest, aby miał do
czego wracać. Aby wiedział, że w domu
czeka go nagroda za wysiłek. Po forsownym locie gołębia nie interesuje jednak
przez jakiś czas samica ani też kontakty
towarzyskie. Kiedy dotrze do gołębnika,
śpi niemal bez przerwy przynajmniej dwa
dni. - Coś zje, wypije, pogrucha i znów
zasypia. To jest naprawdę wielka praca.
Niektóre ptaki po powrocie wyglądają
jak szkielety.
Gołąb pocztowy jest jak sportowiec
i tak też trzeba o niego dbać. Przeciętnie miesięczne utrzymanie liczącego
50 sztuk stada kosztuje około 200 zł. Trzeba bowiem kupić specjalną karmę, witaminy, trzeba też pamiętać o szczepieniach,
przede wszystkim przeciw salmonellozie
i baromiksogrozie. No i poświęcić trzeba
tej pasji olbrzymią ilość czasu.

Rodzinna pasja łączy ojca i syna: Sławomir Kosiorek i jego syn Bogumił na wystawie gołębi, zorganizowanej w Łowiczu w miniony weekend.

Nasz rozmówca ma siedmiu braci i żaden z nich nie przejął pasji po ojcu. - Tylko ja kontynuuję tradycję. Z moich dwóch
synów jeden nie interesuje się gołębiami
w ogóle, za to Bogumił - to o nim mogę powiedzieć, że w pełni przejął i rozwija schedę po dziadku.
Pan Bogumił, młody człowiek w nienagannie skrojonym garniturze, wyróżnia się
z tłumu hodowców, ale i jego podejście
do gołębi jest w pewien sposób wyjątkowe. Gołębiami interesował się odkąd sięga pamięcią. - Zaraziłem się tą pasją może
w piątym roku życia, odkąd tylko zacząłem
coś kojarzyć. Dziś ma pięć gołębników
Rodzinna tradycja
i przygotowuje kolejny, aby w pełni oddzieSławomir Kosiorek, bo tak nazywa się lić poszczególne rasy. Jak mówi, każdy ptak
mężczyzna, mieszka w Goleńsku Dużym. w gołębniku musi czuć się dobrze, czuć że
Hobby odziedziczył po ojcu Augustynie jest u siebie. Wtedy ma do czego wracać.

ptak ma silny wiatr wiejący w ogon. Przy
dobrym wietrze gołąb osiąga prędkość nawet 120 km/h. Przeciętnie jednak ta prędkość waha się w granicach 60 - 70 km/h.
Zdarza się też jednak, że gołąb powraca do domu nawet po dwóch latach. - Pamiętam, jak zginął mi z lotu z Niemiec
pięcioletni samczyk. Przyszedł po dwóch
latach, ślepy na jedno oko. Przebudowałem już wtedy gołębniki, a on dobijał się,
aby wejść tam gdzie się urodził - opowiada pan Bogumił.
Naszemu rozmówcy na zawsze pozostał
w pamięci dzień pogrzebu dziadka. Kiedy
rodzina wróciła z cmentarza, okazało się,
że po kilku latach wrócił, dokładnie w dniu
pogrzebu, gołąb, którego wypuścił na lot
sam dziadek. - Nie wiem czy to przypadek,
czy tak miało być. Ten gołąb nie był już ni-

dwóch latach. Inne „przymieszkają” się
i zostaną w nowym gołębniku. - Wszystko zależy od tego co ptak ma w głowie.
Jeden nocuje na drzewie, czy na kościelnej wieży, narażając się na ataki kotów
czy innych drapieżników. Drugi siada na
dachu, gdzie jest łatwym celem dla człowieka, lub przyłącza się do innych gołębi. Przy gołębiach ozdobnych ocenia się
wygląd ptaka, sylwetkę, pióra - wszystko
można ocenić patrząc. Z pocztowymi jest
trudniej, bo kupując gołębia nie wiemy co
on ma w głowie.
Różne są sposoby zachęcania ptaków
do powrotu. Do ciekawszych należy tzw.
wdowieństwo. Kiedy tylko wyklują się
młode, zabiera się samicę i chowa przed
samcem. Wykarmienie piskląt spada tylko na tego ostatniego. Gdy pisklęta są już

Łowiccy hodowcy mają w skali kraju wiele sukcesów. Łowickie uznane
zostało za zagłębie hodowlane sroki
niemieckiej. Do tego stopnia, iż dwa
lata temu środowisko przyjęło wzorzec rasy wypracowany na naszej ziemi i i sroka niemiecka przemianowana została na srokę łowicką. - W tym
sezonie z puszczanych przeze mnie gołębi, nie wrócił tylko jeden - mówi pan
Bogumił. - Na 250 hodowców zarejestrowanych w łódzkim, sklasyfikowani jesteśmy na 28. miejscu - dodaje.
Punktem zwrotnym dla wielu hodowców była pamiętna tragedia w Chorzowie. Przypomnijmy, że Łowiczanie też
byli na tej wystawie, tyle że wyjechali na
dzień przed tragedią. Po tym co się stało,
wielu hodowców jeszcze mocniej zagłębiło się w swą pasję, bo teraz niosła ona
ze sobą jeszcze większe pokłady emocji.
- Wielu mówi dziś: ten gołąb to pamiątka po koledze, który zginął w tamtej katastrofie. Nigdy go nie sprzedam. Będzie
u mnie do końca. I kultywują swoją pasję, ku pamięci tych, których już nie ma
- mówi pan Bogumił wzruszony.
Podczas weekendowej wystawy tradycyjnie zorganizowano też konkurs na
najpiękniejsze ptaki. W kategorii srebrniaka pierwsze miejsce zajął Stanisław
Milczarek, drugie Jan Dzik, trzecie Henryk Dudek. W kategorii gołębia perłowego pierwsze miejsce Stanisław Matych, drugie Bogdan Marciniak, trzecie
Stanisław Gać.
W kategorii sroki łowickiej pierwszy
był Stanisław Gać, drugi Rysyard Drążykowski. Trzecie miejsce wywalczył nasz
rozmówca Bogumił Kosiorek, czwarte
jego ojciec - Sławomir. - Syn przerósł ojca
- skomentował to prezes związku wręczając puchar młodemu hodowcy.
Wojciech Czubatka
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Galera Łowicka promuje młodych
ców zobaczyć może dużo więcej ludzi niż
w galerii czy muzeum. Dlatego właśnie Galeria Łowicka wciąż zachęca do zgłaszania
się nowe osoby, które chcą wyjść ze swoją
sztuką do szerokiej publiczności.
Paulina Świątkowska uczy się obecnie
a wystawę w Galerii Łowickiej, która w drugiej klasie Liceum Plastycznego imieotwarta została w sobotę 26 stycznia, nia Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Zamłoda łowicka artystka wiozła
mierza studiować na Akademii Sztuk
bowiem z Łodzi także rzeźbę głoPięknych w Gdańsku.
wy koleżanki, która to rzeźba,
Nie może o sobie powiedzieć,
doznała poważnego uszczerbże malowała od dzieciństwa. ku w czasie transportu. W ten
Malarstwem i rysunkiem zaoto sposób, w Galerii obejrzeć
interesowałam się właściwie
mogliśmy tylko malarstwo
dopiero w gimnazjum. To
i rysunek.
przyszło samo z siebie, troPaulina Świątkowska chę przez brak zajęcia.
mieszkanka łowickich GóI nagle okazało się,
rek i absolwentka tamże jestem w tym całtejszego przedszkola,
kiem dobra - opoa następnie Gimnazjum
wiada.
nr 2, jest drugą z osób,
Dziś obok malarprezentujących swe prastwa zajmuje się też
ce w Galerii Łowicrzeźbą i fotograkiej. Wcześniej swo- To pierwsza indywidualna wystawa fią. Uczęszcza na
Pauliny Świątkowskiej, choć artystka
ją wystawę miał tam
zajęcia z reklamy
myśli już o kolejnych.
znany powszechnie
wizualnej, czyli że
oryginał Arek Hablewski. Przedstawiciel- interesuje ją także tworzenie ulotek reklamoka Galerii Marta Wróbel mówi, że odbiór wych bilboardów, reklam produktów itd.
i zainteresowanie pierwszą wystawą miło
Dla młodej artystki łowicka wystawa jest
ją zaskoczyły. Nie zdawała sobie bowiem pierwszą wystawą indywidualną. Przez najsprawy, że osoby przychodzące do miej- bliższy miesiąc w Galerii oglądać można
sca, które kojarzy im się przede wszystkim konie malowane pastelą, ołówkiem i węz zakupami, aż tak zainteresują się dzieła- glem, portrety w ołówku, studium postaci
mi młodego artysty. - Po drugie odbierali- w ołówku, martwą naturę w pasteli i kwiaśmy sygnały od ludzi związanych ze sztuką, ty łowickie.
że jest to świetne miejsce na wystawy. Że
Na specjalną uwagę zasługuje zaprezentak naprawdę w takim miejscu prace twór- towany na wystawie krótki komiks o PoObrazy, rysunki i rzeźby Pauliny Świątkowskiej muszą być dobre, skoro jedna z jej koleżanek Ilona, straciła dla nich głowę. I to
w sensie niemal dosłownym.

N

Przestrzeń handlowa i sztuka świetnie się komponują. Galeria Łowicka zaprasza do współpracy kolejnych twórców.
wstaniu Warszawskim, do którego młoda
artystka napisała także scenariusz. Zakwalifikował się on do finału konkursu organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Papcia Chmiela - Henryka
Jerzego Chmielewskiego, autora niezapomnianych przygód Tytusa Romka i A’Tom-

ka. Był 10. w Polsce. - Również komiks
znajduje się w kręgu moich zainteresowań
- mówi Paulina.
Młoda artystka próbuje wszystkiego, nie
ogranicza się do danej techniki czy stylu.
Ciągle stara się rozwijać. Stąd w jej twórczości wzięła się rzeźba - głowy postaci, po-

piersia. Planów na przyszłość pani Paulina
ma wiele. Chciałaby na przykład rozpocząć
naukę jazdy konnej w celu jeszcze lepszego
poznania budowy koni. Po to, aby malować
je jeszcze wierniej. Chce też dalej eksperymentować z rzeźbą.
(wcz)

Dziś wszyscy są młodzi
Bal integracyjny Gminnej Rady Kobiet w Zdunach

ziewczyny w Zdunach chcą się bawić
- powiedziała nam roześmiana wiceD
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
w tej miejscowości Honorata Markowska,
podczas integracyjnego balu karnawałowego organizowanego przez radę w sobotni
wieczór 26 stycznia.
Podczas gdy po godzinie 20.00 wicher
miotał strugami deszczu, a niebo rozdzierały błyskawice, w zduńskim GOK impreza
dopiero się rozkręcała. - Nam tu nie pada powiedziała beztrosko przewodnicząca Jadwiga Guzek. - Dlaczego bal nazywa się
integracyjny? Bo bawią się na nim pary
w wieku od 20 do 60 lat - dodała wskazując na salę.

- A kto jest najstarszy?
- Nie ma najstarszych. Dziś wszyscy są
młodzi! - podniosły się głosy ze wszystkich
stron sali, w odpowiedzi na nasze pytanie.
Bal organizowany jest od pięciu lat. W sobotę bawiły się na nim 32 pary, w poprzednich latach zwykle było to około 40 par. Od
jakiegoś czasu panie zarzuciły własnoręczne
przygotowywanie potraw, wynajmując catering. Dlaczego? - Na pierwsze dwa bale
same wszystko przygotowywałyśmy. Ale
stwierdziłyśmy, że cały rok pracujemy, więc
choć raz w roku chcemy przyjść niezobowiązująco i po prostu się pobawić.
Zabawa, według tego co nam mówiono,
była przednia i do białego rana.
(wcz)

Strażacy tematem prac plastycznych

A

Trzy koncerty uświetniły niedzielne msze w łowickiej katedrze. Po mszy o 12.00 wystąpił chór z Wołomina.

Koncertowa niedziela w łowickiej katedrze
Aż trzy koncerty ubarwiły
w ostatnią niedzielę msze święte
w łowickiej katedrze. W poświątecznym czasie na repertuar wszystkich występów składały się rzecz
jasna kolędy i pastorałki.

W

ierni posłuchać mogli kolęd w oprawie ludowej, następnie w wykonaniu
amatorskiego chóru dziecięcego, w końcu
dorosłego chóru z bogatym dorobkiem koncertowym i licznymi nagrodami.
Oprawę muzyczną mszy świętej o godzinie 9.00 zapewnił zespół folklorystyczny Masovia działający przy Mazowieckiej

Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu. Podczas mszy o 10.30
i krótko po niej wystąpił chór z łowickiej
Szkoły Podstawowej nr 1.
Ukoronowaniem koncertowej niedzieli
był występ 35-osobowego chóru działającego przy Stowarzyszeniu Pomoc Bliźniego w Wołominie. Chór ten istnieje od roku
1999. W niedzielę wystąpił pod batutą dyrygentki Sylwii Krzywdy, absolwentki warszawskiej Akademii Muzycznej.
Na swoim koncie chór ma m.in. nagrodę pierwszego stopnia zdobytą na przeglądzie w Polanicy i 2. miejsce w diecezjalnym przeglądzie muzycznym w 2001 roku.

Otrzymał nagrodę specjalną prezydenta
Warszawy. W 2001 roku koncertował we
Włoszech. Do Italii powrócił na koncerty
w Turynie w 2004. Rok 2006 to koncerty w Pradze, 2007 Rzym, Sienna, Werona,
a także koncerty w Wiedniu.
- Widać, że choć amatorski, to jednak profesjonalny - powiedział o wołomińskim chórze proboszcz katedry ksiądz Wiesław Skonieczny. - Cieszymy się, że możemy gościć
artystów także w Łowiczu.
Chór wystąpił podczas mszy o 12.00,
dał też koncert bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa.
(wcz)

kcje ratowniczo-gaśnicze, działalność
kulturalna straży, historia pożarnictwa oraz udział straży w zawodach
i ćwiczeniach to tematy prac, jakie można wykonać na gminny konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”. Regulamin
tegoż konkursu ogłoszony został właśnie
przez GOK w Kiernozi i tamtejsze OSP.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci
z zerówek, szkoły podstawowej, gimnazjum
i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Nie
przewiduje się prac zbiorowych. Termin dostarczenia prac do GOK upływa 20 marca.
Przewiduje się nagrody. Prace ich zostaną też
przesłane do powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu o tej samej nazwie. (mwk)
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O Skibińskim - ale nie tylko
O tym, o czym można
przeczytać w kolejnym
tomie Roczników
Łowickich, pisze
Magdalena Bieniek.

terystyka życia kulturalnego i społecznego
mieszkańców. Zaletą tego artykułu jest to,
że dzięki niemu czytelnik swoją wyobraźnią można przenieść się w przeszłość, poznać i zrozumieć warunki życia ówczesnego mieszkańca tego terenu.
W dalszej części „Roczników” umieszczony został artykuł pt. „Rys dziejów kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach”
autorstwa Dobiesława Jędrzejczyka, z którego można się dowiedzieć o pierwszych
budynkach sakralnych, które były wzniesione na opisywanym terenie. Tematem przewodnim jednak jest kościół, który powstawał na przełomie XIX i XX wieku. Można
przeczytać o tym, jak wówczas wyglądała
budowa takiej wiejskiej katedry i jakich ludzi mobilizowała, aby powstała, ale także
porównać ze stanem obecnym.

C

zwarty tom Roczników Łowickich,
który ukazał się w sprzedaży pod koniec 2007 roku, zadedykowany został
Ziemowitowi Skibińskiemu, zmarłemu
w 2006 roku wybitnemu poecie i literaturoznawcy mieszkającemu w Zdunach.
Skibiński urodził się 16 stycznia 1945 roku
w Poddębicach. Ukończył miejscowe Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, następnie w 1967 uzyskał dyplom
magisterski na Wydziale FilozoficznoHistorycznym Uniwersytetu Łódzkiego,
specjalizacja - historia średniowiecza powszechnego. Pracę doktorską na temat poezji Jana Piechala obronił w 1967 roku. Pracował na etacie adiunkta na Uniwersytecie
w Łodzi, ale związany był z Łowiczem zarówno pracą społeczną, jaki i zawodową,
m.in. jako wykładowca MWSH-P.
Pisać zaczął już w szkole podstawowej,
debiutował mając niespełna 14 lat sonetem
„Stawy Leśne” w regionalnym w czasopiśmie „Ziemia Łęczycka”. Od 1960 roku
związany był z łódzkim środowiskiem literackim. Od początku swojej obecności
w Łowickiem, aktywnie współpracował
z Miejską Biblioteką Publiczną i Stacją Naukową MBON w Łowiczu, wygłaszał odczyty oraz publikował foldery łowickich
poetów. Zainicjował warsztaty literackie
w Łowiczu.
Jak pisze o Nim jego uczennica, Alina
Owczarek-Cichowska: Był człowiekiem
wrażliwym na piękno przyrody i historii.
Z licznych wyjazdów, zwłaszcza do Grecji, czerpał natchnienie do swoich wierszy.
Podziwiany przez innych za erudycję, był
człowiek prawym i wielkim intelektualistą.
Zamieszczone w periodyku wspomnienia
jego przyjaciół oraz uczniów przypominają
o pracy Skibińskiego jako pisarza, naukowca i działalności na rzecz Łowicza. Sylwetkę
zmarłego wspominają oprócz OwczarekCichowskiej, także Andrzej Biskupski, Wiesław Jan Wysocki i Jacek Rybus.

O nazewnictwie
łowickich ulic
Większą część IV tomu zajmują jednak
różne teksty, nie związane już z postacią
Skibińskiego. I tak, umieszczony został artykuł Adama Zjawińskiego, który jest kon-

Specyfika łowickiej
muzyki ludowej

Ziemowit Skibiński był jednym z inicjatorów i jurorem mającego już kilkunastoletnią tradycję konkursu poetyckiego
„Pierwsze wzloty”. Na zdjęciu: w roku 1994, z jedną z laureatek.
tynuacją tekstu z tomu trzeciego, będącego zbiorem informacji na temat
specyficznego rozdziału dziejów
miasta, jakim jest historia nazewnictwa. Z lektury można dowiedzieć
się, z jakimi aspektami życia miejskiego związane było nadawanie
nazw ulicom, placom, dzielnicom,
a nawet poszczególnym budynków. Zależało to od wielu czynników społecznych, gospodarczych,
a przede wszystkim handlowych.
Np. nazwa ul. Zduńskiej, która spośród ulic Łowicza wydaje się być
najstarsza i która zapewniała łączność między grodem a przeprawą
przy ul. Mostowej, wskazuje na to,
że znajdowało się tu skupisko miejscowych zdunów. Niektóre nazwy
przetrwały do dziś, inne zostały
zmodyfikowane, jeszcze inne bezpowrotnie zaginęły. Na podstawie
przekazów historycznych, map i dokumentów, np. lustracji, autor przedstawił wygląd zabudowy miasta
w XV-XVIII wieku, opisał czym
zajmowali się ówcześni miesz- Ziemowit Skibiński

czanie, jakie były wówczas grupy
społeczne i zawodowe. W artykule umieszczone są także tabele i zestawienia przedstawiające opisane
wcześniej informacje.

Dużo o Zdunach
Bardziej zainteresowanych Zdunami oraz parafią zduńską można
odesłać do artykułu Barbary Czułek „Zduny i parafia zduńska do
II połowy XVII w.”. Autorka w bardzo wnikliwy sposób i plastycznym
językiem scharakteryzowała panujące wówczas warunki naturalne,
sieć wodną, klimat, opisała gleby,
ówczesne zalesienie, szlaki komunikacyjne. Ponadto scharakteryzowała przynależność administracyjnoterytorialną, państwową, i kościelną
od założenia Zdun do końca omawianego okresu. Z artykułu można się dowiedzieć, jak kształtowała
na tym terenie sieć osadnicza i jak
wyglądała gospodarka. Dopełnieniem publikacji jest krótka charak-

Jaką funkcję spełniała łowicka muzyka
ludowa, jakie są jej cechy, czym się wyróżnia na tle innych? O tym można przeczytać
w artykule muzykologa Jacka Jackowskiego. Ponadto dowiedzieć się można wiele
o kapelach, ich instrumentach, ludowych
muzykach, tańcu ludowym i o przemianach,
jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat.
Artykuł zawiera informacje o badaniach, jakie zostały przeprowadzone na terenie Łowickiego, autorach i ich publikacjach na
temat tej kultury. Autor zaczyna od najstarszych opracowań, bo od Dzieł Oskara Kolberga, po najnowsze elementy kultury łowickiej, jak np. rejestracje audiowizualne
z uroczystości ludowych, które również
mogą być źródłem wiedzy.

Zapomniany bohater
Obszerny artykuł został poświęcony
opisowi fascynującej sylwetki Jana Bączkowskiego autorstwa Aleksandra i Pauliny
Niebudek, powiązanych z Bączkowskim rodzinnie. Przypomnieli w nim liczne zasługi
Bączkowskiego jako organizatora i komendanta łowickiego harcerstwa dowodzącego
harcerską akcją rozbrojenia Niemców 11 listopada 1918 roku. Opisują potem, jak jako
kapral uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej - w składzie 16. Pułku Ułanów
Wielkopolskich - od wyprawy kijowskiej,
przez walki z armią komunistyczną Siemona Budionnego, przez Bitwę Warszawską,
po walki nad Niemnem. Potem opisują, jak
Bączkowski brał później - po przedostaniu
się do Wielkiej Brytanii przez Litwę - udział
w walkach jako oficer w 1. Dywizji Pancernej gen. S. Maczka na Zachodzie Euro-
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py podczas II wojny światowej. Z artykułu
można się dowiedzieć, jak kształtowała się
ta silna i waleczna osobowość, jakie było
jego dzieciństwo, edukacja, rodzina oraz
życie na emigracji, gdy jako zasłużony bohater w walce o wolność ojczyzny do końca swych dni musiał pozostać na obczyźnie.
Fascynująca opowieść - choćby ze względu
na nią warto sięgnąć po Roczniki.

Rzecz o podłości

pt. „Straty szkół łowickich w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1939- 1945”. Przedstawia stan szkolnictwa Łowicza przed II wojną światową, a poziom był bardzo dobry.
Np. 5 lipca 1925 roku odbyło się uroczyste
otwarcie w obecności premiera Władysława
Grabskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego, jak stwierdzono w tym dniu, najnowocześniejszej w Polsce Szkoły Rolniczej
im. T. Kościuszki na Blichu. W dalszej części artykuł poświęcony jest szkolnictwu
w czasie okupacji, jak wyglądało i z jakimi
trudnościami się borykało. W jakim stopniu wojna przerwała działalność wielu instytucji oświatowych, jakie straty materialne poniesiono - wszystko to omawia autor.
W artykule została również umieszczona lista aresztowanych i zamordowanych
uczniów i nauczycieli w czasie wojny.
Artykuł Henryka Zasępy poświęcony jest
działalności wydawniczej Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Działalność
uczniowska, jaką właśnie jest wydawanie
gazetek, już w okresie międzywojennym
rozwijała się bardzo aktywnie. Powstały
wówczas takie pisma, jak: Poczta, Klawisz,
Promyk, Pobudki itd. Spis wszystkich pozycji, które utworzono z ramienia Koła od
1906 do 2006 roku, a także o czym były, jak
wyglądały i kto je redagował, został podany w artykule.

O ile tekst o Bączkowskim to rzecz o szlachetności, o tyle następny - pióra Jana Petlewicza pt. „Denuncjacje Franciszka Berkowicza i Józefa Markusfelda” - to rzecz
o zdradzie i podłości. Został on napisany
w oparciu o akta Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Łowiczu, które obecnie znajdują się w Archiwum IPN
w Warszawie. Po analizie tych dokumentów
autor odtworzył proces Polaka, Jana Sierszaka, oskarżonego o współpracę z Niemcami,
który w czasie II wojny światowej przyczynił się do śmierci dwóch mężczyzn pochodzenia żydowskiego, a także terroryzował
mieszkańców Łowicza i okolic. W artykule
przytoczone są fragmenty zeznań kolaboranta, który przyznał się do winy, lecz twierdził
przed polskim sądem, że wynikało to z antysemityzmu i działania pod wpływem alkoholu, a nie w wyniku zdrady ojczyzny. Liczył
w ten sposób na zrozumienie i usprawiedliwienie. Artykuł ten ukazuje sposób prowaHistoria widziana
dzenia ówczesnych procesów w sprawach
z atelier
o współpracę z Niemcami, które zazwyczaj
kończyły się wysokimi wyrokami, z karą
Ostatnia część Roczników to dwa artyśmierci, tak jak w przypadku Jana Siersza- kuły zmarłych już autorów. Pierwszy z nich
ka, włącznie.
należy do Edwarda Tomczaka, a umieszczony tekst jest wspomnieniem jego pracy
O biedzie wokół nas
w zakładzie fotograficznym „Foto - AteArtykuł Marii Janickiej pt. „Marginali- lier” w czasie II wojny światowej. Artykuł
zacja społeczna ubogich” ukazuje, że ubó- poświęcony jest głównie opisowi pracy
stwo to problem społeczny dotyczący rów- w zakładzie, ludziom w nim pracującym, ich
nież Łowicza. Co więcej, z Raportu rozwoju postawom w czasie wojny oraz działaniom
społecznego Polski z 1996 roku wynika, że w konspiracji na rzecz wyzwolenia Polski.
w naszym kraju gwałtownie nastąpił wzrost
liczebności skrajnych grup o najniższych
i najwyższych dochodach, a sytuacja taka
sprzyja rozszerzaniu ubóstwa i problemów
społecznych z nim związanych. Autorka opisała, jak z tym problemem radzi sobie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łowiczu, gdzie np., oprócz pomocy materialnej, udziela porad psychologicznych czy
prawnych, współpracuje także z innymi instytucjami, bo często ubóstwo jest stanem, z
którym nie można sobie tak po prostu poradzić. Ponadto bieda w społeczeństwie polskim to nie tylko skutek jakiejś patologii lub
bezrobocia, to także problem ludzi pracujących ciężko w pełnym wymiarze godzin. Co
zatem nie w porządku jest w naszym kraju? Jak to wygląda w oczach autorki, można przeczytać w „Rocznikach”.

....na pijaństwo
chodzić nie powinni
W stałym dziale periodyku są prezentacje
źródeł archiwalnych pochodzące zArchiwum
Państwowego w Łowiczu. W tomie czwartym
przedstawiono unikalny tekst księgi z XVIII
wieku zatytułowanej „Prawo albo frycówka
chłopców kondycyji kupieckiej”. Jak stwierdza autor opracowania, Marek Wojtylak, jest
to cenne źródło do badań staropolskiego prawodawstwa miejskiego, jakie obowiązywało
przed 300 laty. Frycówka, czyli zakres obowiązków, jaki muszą przestrzegać uczniowie
w czasie trwania czterotygodniowego jarmarku św. Mateusza na Rynku Nowego Miasta
w Łowiczu, miało głównie na celu nauczanie
chłopców posłuszeństwa oraz dyscypliny. W
artykule tym zostali również wymienieni sami
frycowie, czyli początkujący w tamtych czasach w zawodzie kupieckim. Ciekawy to materiał, choć niełatwy w lekturze, ze względu na
archiwalny język oryginału.
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Dwanaście filmów, teatr,
spotkania i trzy koncerty

O

prócz filmów wyświetlanych na dużej
sali kina Fenix w ramach festiwalu zaprezentowany zostanie przegląd „Najgorsze
filmy świata”. Jest to projekt wykładowcy
PWSTFi TV w Łodzi Jacka Rokosza i Filipa Jacobsona. Dwóch zapaleńców, którzy
uwielbiają fatalne kino. Śmieszne horrory
i science fiction bez efektów specjalnych to
dla nich „czyste kino”. Żeby tego było mało,
potrafią o tym opowiadać.
Projekt ten to edukacyjno-rozrywkowy minifestiwal prezentujący alternatywną historię kina, którą tworzą popularne filmy należące do szeroko pojętego gatunku
„Kina klasy B”. Złe horrory, filmy o potworach i superbohaterach, urągające zasadom
języka filmowego, logiki i dobremu smakowi nie są dobrze znane polskiej widowni. Wszystkie projekcje poprzedzone będą

Powrót do Skibińskiego
Drugi artykuł klamrą zamyka cały tom:
jest bowiem autorstwa Ziemowita Skibińskiego. Jest to jego wspomnienie poświęcone sylwetce profesora Jana Wegnera. Autor
opisuje współpracę z Profesorem - jak go
tytułował - a redagowanie pracy naukowca
o Łowickiem, jak stwierdził Skibiński, było
największym przeżyciem. Wegner był dla
pisarza autorytetem, którego słowa usłyszane w czasie rozmów trudno zapomnieć,
stąd być może powstały Zapiski z rozmów
umieszczone w „Rocznikach”. Hołd oddaje Skibiński postaci Wegnera, opiekuna
i badacza dziejów pałacu w Nieborowie, pisząc: Ukazuje się sporo publikacji na temat
Nieborowa i Arkadii, a nazwisko Profesora wymieniane jest tylko drobnym drukiem
w bibliografiach. Nie ma już tam informacji,
że podstawowy zrąb faktograficzny zawdzięczają ci plagiatorzy wcześniejszym ustaleniom Jan Wegnera. Pojawiają się również
rozprawy na temat mitu arkadyjskiego w poezji, ale brak w nich powołania się na Jego
fundamentalną pracę o Arkadii wydaną
w Warszawie w 1948 r. Zauważyłem zresztą
pewną prawidłowość, że owo plagiatorstwo
szerzy się szczególnie od śmierci Profesora. Na koniec wspomina chorobę profesora
i ostatnie z nim spotkania. Ziemowit Skibiński - człowiek, który też ostatnie lata swego
życia ciężko chorował.

Społecznym wysiłkiem

Wydawnictwo adresowane jest do
wszystkich, a z pewnością będzie to ciekawa lektura dla każdego pasjonata lokalnej historii.
Roczniki przygotowywane są przez
Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
W tym roku nakład wyniósł 500 egzemplarzy, cena to ok. 25 zł. Redagowane są przez
Marka Wojtylaka, który pracuje społecznie.
Ze szkolnej
Także autorzy tekstów nie otrzymują za nie
przeszłości i tradycji
honorariów. Druk i skład finansowany jest
W części poświęconej szkolnictwu przez ratusz. Warto kupić i przeczytać.
pierwszy artykuł należy do Czesława Suta,
(mb)

niezbędnymi do pełnego zrozumienia filmu
prelekcjami Jacka Rokosza, wykładowcy
PWSTFiTV w Łodzi.
Seanse będą obywać się 2, 9 i 16 lutego o godzinie 21.00 w Pracowni Sztuki
Żywej. Zobaczyć będzie można m.in. takie filmy jak „Plan 9 z kosmosu”, „Zabójcze ryjówki”, „Sex Maniac”, „Zły mózg
z kosmosu”, „Mumia aztecka kontra robot”
i „Black samuraj”.
O innych imprezach towarzyszących festiwalowi: koncertach sekstetu Stanisława
Soyki (17 lutego), zespołu Raz Dwa Trzy
(28 lutego), Masala Sound System (22 lutego) oraz spektaklu „Saxofonista” Teatru
From Poland (9 lutego) będziemy przypominać czytelnikom w kolejnych numerach
Nowego Łowiczanina.
Poniżej przedstawiamy terminarz wszystkich seansów, spotkań i imprez towarzyszących festiwalowi. Seanse filmowe będą

odbywać się o godzinie 19.00, godziny rozpoczęcia koncertów i imprez towarzyszących są różne, o czym informujemy
w terminarzu.
§ 1-3 lutego - SZTUCZKI, reż. Andrzej
Jakimowicz,
§ 2 lutego - NAJGORSZE FILMY ŚWIATA - KLASYKA FILMÓW KLASY B,
godz. 21.00, Pracownia Sztuki Żywej,
wstęp wolny,
§ 4-5 lutego - OPOWIEŚCI CYGAŃSKIEGO TABORU, reż. Jasmine Della ,
§ 6-7 lutego - IMIENNIK, reż. Mira Nair,
§ 8 lutego - PORA UMIERAĆ, reż. Dorota Kędzierzawska,
§ 9 lutego - PRZEDSTAWIENIE TEATRU FROM POLAND „SAXOFONISTA” godz. 18.00, kino Fenix, bilety 10/12 zł
§ 9 lutego - NAJGORSZE FILMY ŚWIATA - KLASYKA FILMÓW KLASY B,

godz. 21.00, Pracownia Sztuki Żywej,
wstęp wolny,
§ 10 lutego, godz. 18.00 - PORA UMIERAĆ, reż. Dorota Kędzierzawska, po filfilmie spotkanie z reżyserką i odtwórczynią głównej roli.
§ 11-12 lutego - ANTENA, reż. Esteban Sapir,
§ 13-14 lutego - DO CIEBIE, CZŁOWIEKU, reż. Roy Andersson,
§ 15-16 lutego - 4 MIESIĄCE, 3 TYGODNIE I 2 DNI, reż. Cristian Mungiu,
§ 16 lutego - NAJGORSZE FILMY
ŚWIATA - KLASYKA FILMÓW KLASY B, godz. 21.00, Pracownia Sztuki Żywej, wstęp wolny,
§ 17 lutego - koncert STANISŁAW SOYKA SEXTET, godz.18.00, kino Fenix, bilety 25/30 zł,
§ 18-19 lutego - ZGON NA POGRZEBIE, reż. Frank Oz,
§ 20-21 lutego - KARMEL, reż. Nadine Labaki,
§ 22-23 lutego - WSZYSTKO BĘDZIE
DOBRZE, reż. Tomasz Wiszniewski.
Spotkanie z reżyserem i odtwórcą głównej roli Robertem Więckiewiczem zaplanowane jest tylko na sobotę, 23 lutego.
§ 22 lutego - koncert MASALA SOUND
SYSTEM, godz. 21.00, Pracownia Sztuki Żywej, bilety 10/12 zł
§ 24-25 lutego - WYCIECZKOWICZE,
reż. Jiří Vejdělek,
§ 26-27 lutego - BUTELKI ZWROTNE,
reż.Jan Sverák,
§ 28 lutego - koncert zespołu RAZ DWA
TRZY godz.18.00, kino Fenix, bilety
25/35 zł. W chwili zamykania tego numeru NŁ zostało tylko około 40 biletów
na ten koncert.
(mak)
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Wartburg 1.3 1990 rok, kość słoniowa, do
uzgodnienia, tel. (046) 839-11-59.

FORD Escort 1997 rok, tel. kom. 0602198-784.

OPELAstra II combi 2.0 DTL 1999 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0880-029-633.

FIAT Brava 1.4 gaz, tel. kom. 0604-843-149,
0692-694-065.

MERCEDES C Sport 2.3 B 1996 rok, 136000
km, czarny, tel. kom. 0608-677-348.

FIAT Punto 1.2 gaz, 5-drzwiowy, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.

OPEL Frontera 2.5 TDS 1997 rok, wersja
długa, tel. kom. 0605-896-130.

Lanos, tel. kom. 0602-475-061.

FORD Courier 1997 rok tel. (046) 838-65-70
po 16.00.
Tico, 2000 rok, 80 tys. km, po wymianie
paska, układu hamulcowego, wydechu,
oleju, akumulatora, 4,5 tys. zł, tel. kom.
0603-628-194.
RENAULT Laguna, 1.9, DCI, 2002 rok, granat, 25.000 PLN, tel. kom. 0605-383-820.
FIAT126p 1995 rok, I właściciel, tel. kom.
0608-418-331.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż części,
skup aut, tel. kom. 0602-123-360.
Cinquecento lub Tico zadbane, tel.
kom. 0500-420-702.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom. 0605695-882.
Każdy samochód, tel. kom. 0605-948-751.
Skupujemy auta całe, uszkodzone,
powypadkowe, dojazd do klienta, gotówka natychmiast. Najlepsze ceny!,
tel. kom. 0607-161-984.
DAEWOO Tico 1997 lub 1998 rok, od I właściciela, z małym przebiegiem, garażowany,
zadbany, tel. kom. 0668-405-964.
Kupię auta uszkodzone, rozbite, tel.
kom. 0604-557-182.
Kupię przyczepkę samochodową, tel. kom.
0692-617-239.
Skupujemy wszystkie marki w stanie
obojętnym, dojazd do klienta gratis,
płacimy najlepsze ceny.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane.
Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41, tel.
kom. 0507-141-870.
Kupno-sprzedaż aut całych i uszkodzonych, tel. kom. 0606-238-179.
Passat 1.9 TDI 1997- 99 rok, tel. kom. 0696852-727.
Absolutnie kupię każdy model Daewoo, Fiata, Forda, Opla, Renault,
Seata, Toyoty, VW oraz dostawcze po
1995 roku, tel. kom. 0500-026-841.
Kupię Polonezy, stan obojętny, tel. kom.
0512-476-760.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Absolutnie Cinquecento, Seicento, Tico
w każdym stanie kupię. Tel. kom. 0609335-057.
Absolutnie kupię wszystkie marki krajowe
i zagraniczne, również powypadkowe. Tel.
kom. 0503-366-861. bold
Aktualnie kupię osobowy cały lub lekko
uszkodzony. Tel. kom. 0604-706-309. bold
Corsa, 1997-2000 rok, zarejestrowany. Tel.
kom. 0695-883-441.
FIAT Punto, 5 drzwi, zadbany. Tel. kom.
0695-509-226.
Kupię każdy jeden samochód osobowy. Tel.
kom. 0510-177-138.
OPELAstra I sedan, zarejestrowany. Tel. kom.
0608-108-139.
OPEL Corsa C, 2001-2004 rok, 5 drzwi. Tel.
kom. 0606-436-231.
Powypadkowe skupujemy. Tel. kom. 0605100-574. bold
Stare, zużyte auta. Tel. kom. 0791-137-147.
Stare, zużyte katalizatory. Tel. kom. 0791137-147.
VW Polo, 5 drzwi, zarejestrowany. Tel. kom.
0695-502-628.

Nowe opony zimowe Michelin, 185/55
R15, tel. kom. 0695-551-572.
FORD Transit, 1999 rok, 6-osobowy,
5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0513-876734.
Kamaz, wywrot 3-stony, Star 200, wywrot,
tel. (004) 683-77-67, tel. kom. 0509-853390.

VW Golf IV 1.6 102 KM 1998 rok, 19500 zł,
150000 km, tel. kom. 0695-216-455.

Octavia SLX 1998 rok, opony zimowe, tel.
kom. 0785-300-332.

ŻUK blaszak diesel 1994 rok tel. (042) 71960-22.

SAAB 9000 1992 rok, tel. kom. 0501149-093.

FORD Fiesta 1.3 typ MK4 (nowy) 1996
rok, 7300 zł, 120000 km, granat metalik,
3-drzwiowy, radio, poduszka powietrzna,
welurowa tapicerka, książka, zadbany, garażowany, stan bdb, tel. kom. 0600-304-819.

VW Golf V 1.9 TDI 2005 rok, tel. kom.
0886-189-871.

Golf IV, 1998 rok, 19 TDI, Passat, 1999 rok,
1.9 TDI, Vectra, 1998 +1999 rok, 2.0 DTH,
Astra, 2001+ 2004 rok, 2.0 DTH, Mondeo,
1997 rok, 1.8 TDI, tel. kom. 0602-498-775.
VW Passat 1.8 1997/1998 rok, benzyna, gaz,
salonowy, tel. kom. 0608-328-145.
Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
MONDEO 1.6 1993 rok, stan dobry, tel. kom.
0696-741-740.
SEAT Cordoba Vario, combi 1.9 SDI diesel
2001 rok, 110000 km, tel. kom. 0889-942091.

SEAT Cordoba 1.6 2000 rok, żółty, tel. kom.
0600-141-340.
VW Polo 1.2, benzyna, serwis, I właściciel,
salon, tel. kom. 0660-733-094.
Honda Accord, 2.0, 1995 rok, sprowadzona,
zarejestrowana, tel. kom. 0691-486-777.
Cinquecento 704 1996 rok, tel. kom. 0691580-101.
FORD Scorpio 2.3 1996 rok, benzyna, gaz,
tel. kom. 0602-390-809.

Golf 1.6 benzyna 1993 rok, 6500 zł, tel. kom.
0606-971-414.

Tarpan diesel 1991 rok, tel. (042) 71967-10.

LUBLIN II 1997 rok, towarowo-osobowy,
tel. (046) 838-63-68.

Audi 80 1990 rok, tel. (042) 719-67-10.

OPEL Frontera 2.5 TDS 1997 rok, wersja
długa, tel. kom. 0605-896-130.
VW Golf III 1.8 1993 rok, zielony metalik,
benzyna, nowe zawieszenie, tel. kom. 0662300-325.
FORD Escort 1.3 1992 rok, 800 zł, instalacja
gazowa, tel. kom. 0503-953-670.
RENAULT Laguna 2.2 D 1995 rok, tel. kom.
0661-093-840.
OPEL Astra combi 1.4 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0661-723-051.
FIAT Seicento 900 2001 rok, benzyna, hak, I
właściciel, tel. kom. 0661-723-051.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1997 rok,
klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie, tel. kom. 0606-290-514.
Polo combi 1.9 SDI 1998 rok, tel. kom.
0880-653-685.
PEUGEOT 405 1.6 1990/1994 rok, 1600
zł, benzyna, gaz, stan dobry, tel. kom. 0604175-157.
SEAT Cordoba 2004 rok, stan bdb, tel. kom.
0606-787-615.
FORD Transit 1990 rok, 1480 kg, 6-osobowy,
tel. kom. 0692-556-557.
FIAT Ducato maxi 2.5 TDI 1997 rok, tel. kom.
0604-259-573.
OPEL Astra 1.6 I 1992 rok, w całości lub
na części, 1500 zł - do negocjacji, tel. kom.
0693-975-421.
CITROEN Xantia, stan dobry, pełna elektryka, tel. (046) 838-51-94, tel. kom. 0697546-957.
OPEL Frontera, 2.3 TDi, 1995 rok, 17,5 tys.
zł., tel. kom. 0602-664-807.
VW Golf, 1.8, benz.-gaz, 1993 rok, 6,6 tys.
zł, tel. (042) 719-70-29, tel. kom. 0691538-579.
MAZDA 323F 1.5 16V 1996 rok, stan bdb,
sprowadzona, tel. kom. 0782-647-708.
OPELAstra Classic 1.4 1997 rok, I właściciel,
tel. kom. 0782-647-708.
CC 700 1996 rok, tel. kom. 0782-647-708.
DAEWOO Espero 1.5 1997 rok, gaz, tel. kom.
0501-079-446.
RENAULT 21 Newada 1993 rok, tel. kom.
0603-596-499.
DAEWOO Matiz XI.1999 rok, srebrny,
centralny zamek, alarm, tel. (042) 719-3445, Głowno.
FIAT 126p 1995 rok, stan dobry tel. (046) 83828-09, tel. kom. 0668-427-172.
OPEL Vectra 1.6 z gazem 1995 rok, tel. kom.
0698-645-286.
Opony nowe, używane, felgi stalowe,
aluminiowe, bezpośredni import z
Niemiec. Sprzedaż, montaż, wyważanie. Łowicz, ul. Łódzka 18, tel. kom.
0511-444-600.
AUDI 80 1.6 benzyna 1991, 6000 zł, sprowadzony, do rejestracji, tel. kom. 0663675-148.
NISSAN Primera 1.6 16V benzyna gaz 1995,
7000 zł, centralny zamek, alufelgi, wspomaganie, poduszki, pełna elektryka, 4 alufelgi +
nowe opony, tel. kom. 0663-675-148.
Sprzedam przyczepkę 1.60x95, zarejestrowana, tel. kom. 0880-622-429.
FORD Escort 1996 rok tel. (042) 71989-08.
CC Sporting 1.1, 78000 km, czerwony, I
właściciel, tel. kom. 0504-350-641.

POLONEZ Truck 1996 rok, 5-osobowy, tel.
kom. 0604-636-674.
RENAULT Scenic gaz 1998 rok, stan dobry,
hak, tel. kom. 0600-933-771.
OPEL Vectra gaz 1996 rok, tel. kom. 0509867-229.
MERCEDES-BENZ 308D 1991 rok, II
właściciel, 5 miejsc, stan dobry, tel. (046) 83845-25, tel. kom. 0602-555-468.
VW Passat sedan 1,8 benzyna 1990 rok, tel.
kom. 0603-653-020.
DAEWOO Lanos sedan z gazem 1990 rok,
zadbany, tel. kom. 0662-173-679.
FIAT Punto 5D 1.1, 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0603-872-897.
OPEL Omega 1995 rok, pełne wyposażenie,
tel. kom. 0608-295-738.
RENAULT 19 B + G 1991 rok, tel. kom.
0511-654-618.
HONDA Civic 1.5 1993 rok, instalacja gazowa, alufelgi, wspomaganie kierownicy, cenna
do negocjacji, tel. kom. 0886-615-896.
FORD Fiesta 1.1i 1990 rok, Łasieczniki 26,
99-417 Bolimów, tel. kom. 0504-413-256.
ŻUK 1982 rok, stan dobry tel. (024) 27737-30.
PEUGEOT 206 2002 rok tel. (046) 838-75-17
wieczorem, tel. kom. 0600-389-324.
FIAT Cinquecento 900 gaz 1996 rok, tel. kom.
0609-101-942.
OPEL Astra 1.6 GLS 1994 rok, stan techniczny bdb, instalacja gazowa, tel. kom.
0693-423-284 po 20.
OPEL Corsa B 1.4 1997 rok, nowa instalacja
gazowa, tel. kom. 0517-719-072.
AUDI 80B IV 1.9 TDI, tel. kom. 0692119-203.
SUZUKI DR BIG 800 1992 rok, duże enduro,
stan bdb, tel. kom. 0601-391-421.
OPEL Astra II combi 1.6 1998 rok, srebrny
metalik, ABS, garażowany, 4xairbag, dzielone
siedzenia, immobilizer, wspomaganie, hak,
radio, tel. kom. 0692-890-418.
TOYOTA Corolla 1.3, 88 KM 1994 rok,
133000 km, tel. kom. 0601-792-179.
Golf IV 1.9 SDI 2000 rok, 22500 zł, tel. kom.
0604-905-486.
FIAT Palio 1.2 1999 rok, 6000 zł, tel. kom.
0602-795-257.
MITSUBISHI Lancer combi gaz 1.6 16V,
centralny zamek, tel. kom. 0721-540-785.
VW Golf III 1.9 D 1995 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0501-620-689.
CC 700 XII 1996 rok, tel. kom. 0605-896130.
FORD Escort combi 1998 rok, tel. kom.
0606-276-268.

VW Golf V 2.0 TDI 2004 rok, tel. kom.
0606-871-178.
POLONEZ gaz 1993 rok, tel. kom. 0601850-805.
ŻUK blaszak gaz 1992 rok, 5-osobowy, tel.
kom. 0694-203-751.
POLONEZ Caro 1.6 GLI 1997 rok, instalacja
gazowa, tel. kom. 0694-234-226.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2003 rok, salon,
tel. kom. 0602-387-020.
AUDI A 4 2.5 turbo diesel 1998 rok, tel. kom.
0691-671-312.
PEUGEOT Partner 1.9 D 2003, tel. kom.
0602-494-810.
Lublin 3 1999 rok, towarowo-osobowy, 3,5 t,
tel. kom. 0664-713-342.
RENAULT Master skrzyniowy 2001 rok,
FORD Transit krótki niski 2005 rok, tel. kom.
0660-636-967.

VW Golf 1.9 1993 rok, zarejestrowany,
przyczepka samochodowa zarejestrowana,
tel. kom. 0505-899-244.
DAEWOO Nubira 2 combi 2.0, 2000 rok,
pełna elektryka, klimatyzacja, gaz + hak, cena
9.900 zł, tel. kom. 0607-677-881.
VW Transporter 1.9 TD, 1996 r. 5-osobowy,
tel. kom. 0605-585-472.
Ciągniki siodłowe wszystkie marki 1998 do
2004 rok, naczepy, chłodnie, wywrot, plandeki, firanki, tel. kom. 0603-368-701.
DAF XF 380, 2005 rok, Tandem 118 mk3,
Kerłord 345 kW, trzyosiowy 1996 rok, idealny
pod wywrot, tel. kom. 0603-368-701.
RENAULT Megane Coupe 1.6e 1996
rok, 13500 zł, elektryczne szyby, 2x
airbag, alufelgi, centralny zamek,
alarm, immobilizer, tel. kom. 0602-204955 po 17.00.
RENAULT Megane Coupe 1.6e 1996 rok,
13500 zł, elektryczne szyby, 2x airbag, alufelgi, centralny zamek, alarm, immobilizer,
tel. kom. 0602-204-955 po 17.00.
FIAT Uno, 1.0 Fire, 1997 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0504-222-316.

Star 1142 izoterma 1990 rok, stan dobry, I
właściciel, tel. kom. 0664-786-497.

FORD Escort 1.8 D 1994 rok, tel. kom.
0604-931-629.

POLONEZ Caro Plus 1.6 benzyna gaz 1998
rok, wspomaganie kierownicy, hak, tel. kom.
0667-134-173.

Xsara Picasso 2.0 HDI 2002 rok, tanio, tel.
kom. 0604-081-248.

SEAT Ibiza 1.9 SDI 1999/2000 rok, granat
metalik, nowy model, I właściciel, stan idealny, tel. kom. 0601-814-334.
AUDI A6 combi 2.5 TDI 140 kM 1995 rok,
22500 zł, bogate wyposażenie, tel. kom.
0500-159-524.
Ciężarowy MAN 18272 na BDF z kontenerem 1995 rok, ład. 8 t, zawieszenie
pneumatyczne (przód i tył), wspomaganie
kierownicy, ABS, kabina sypialna, tel. kom.
0664-994-868 wieczorem.
POLONEZ Caro gaz 1992/93 rok, w oryginale, tel. kom. 0880-801-913.
Tico 1997 rok, sprzedam, tel. kom. 0604542-009.
Seicento 2001 rok, gaz, tel. kom. 0792261-009.
OPEL Vectra 1.8, 1992 rok, gaz, tel. kom.
0660-492-879.
FIAT Brava 1.6 16V 1998 rok, granat metalik,
tel. kom. 0667-349-210.
MERCEDES 307 2.5 D 1985 rok, blaszak,
tel. kom. 0663-428-181.
FIAT 126p EL 1996 rok, 1200 zł, zielony, stan
bdb, tel. kom. 0886-483-257.
POLONEZ Truck 1996 rok, 5-osobowy, tel.
kom. 0697-778-557.
CHEVROLET Spark 0.8 2006 rok, 20500
zł, 5-drzwiowy, elektryka, tel. kom. 0508265-066.
FORD Escort 1,4 benz.+gaz 1995 rok, 7500
zł, zielony metalik, 2 poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, szyberdach, radio, alufelgi,
nowy komplet opon zimowych, welur, bezwypadkowy, tel. kom. 0664-094-071.
OPEL Astra 1.4 16v lpg 1996, 8800 zł, zielony metalik, centralny zamek, wspom. kier.
i poduszka powietrzna, tel. (046) 838-17-76,
tel. kom. 0603-523-979.
SKODA Fabia 1.4 2002 rok, lodowy, Combi
Fresh plus, tel. kom. 0601-347-274.
VW Golf IV 1.9 TDI 2000 rok, stan idealny,
tuning AF, klimatronik, tel. kom. 0501639-536.
AUDI 80 B4+gaz, 2.0, 1992 rok, srebrny
metalik, centralny zamek, wspomaganie,
elektryczne lusterka, alufelgi, koła zimowe,
nowe sprzęgło, wydech, po wymianie rozrządu, właściciel niepalący, cena do negocjacji
- 6.800PLN, tel. kom. 0606-436-690.

MAZDA 626 1.8 1997 rok, stan bdb,
tel. (046) 839-67-98.
Uno gaz 1994 rok, opony zimowe, lekko
uszkodzony, tel. (046) 861-22-25.
SEAT Ibiza 1.6 2000 rok, benzyna+gaz, tel.
kom. 0691-324-779.
FIAT Punto 1.2 1997 rok, czerwony,
5-drzwiowy, tel. kom. 0662-093-233.
FORD Escord silnik do Mercedesa 2.4 D,
tanio, tel. kom. 0517-147-523.
FIAT Seicento Van 1.1 1999 rok, 2700 zł, stan
dobry, tel. kom. 0663-270-315.
VW Golf III 1.9 GDT 1992 rok, tel. kom.
0508-157-308.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok, 4500
zł, tel. kom. 0508-324-558.
VW Passat combi 1.9 TD 1994 rok, tel. kom.
0506-188-515.
CHRYSLER Grand Voyager 3.3 V6 1992
rok, 7-osobowy, stan techn. bdb, tel. kom.
0609-569-917.
FIAT Punto I 1999 rok, 5200 zł, 137 tys.,
czerwony, lewy przód po blacharce, do malowania, tel. kom. 0889-754-606.
CC 700 1993 rok, 1500 zł, do negocjacji, tel.
kom. 0501-469-596.
AUDI 80 B40 2.0i gaz 1994 rok, klimatyzacja,
wspomaganie, ABS, zarejestrowany, tel. kom.
0604-392-876.
Punto 1.1 1995 rok, 98000 km, 5-drzwiowy, I
właścicielka, tel. kom. 0604-392-876.
Punto II 1.2 SX 2000 rok, wspomaganie, elektryka, 5-drzwiowy, tel. kom. 0604-392-876.
FIAT Siena 1.6 16V XII.1997 rok, I właściciel,
wspomaganie, elektryka, serwisowany w
ASO, tel. kom. 0604-392-876.
Punto II 1.2 gaz sekwencyjny 2000 rok, 4x
p.p., wspomaganie, ABS, tel. kom. 0600938-371.
FIAT Ducato 2.8 diesel 1998 rok, tel. kom.
0608-049-180.
FIAT Punto 1996 rok, tel. kom. 0667-330049.
NISSAN Primera sedan 1.8 16V 1999 rok,
po liftingu, bogata wersja, tel. kom. 0660716-137.

OPEL Astra 1.7 TD, Isuzu combi, tel. kom.
0602-475-061.
FIAT Siena gaz 2000 rok, rozbity przód, tel.
kom. 0606-628-981.
STAR 200 po odbudowie 1983 rok, sprzedam,
tel. kom. 0662-631-126.
NISSAN Patrol 2.8 TD 1992 rok tel. (042) 71966-16.
VW Passat 1.6 2000 rok, 165 000 km, srebrny,
tel. kom. 0692-446-421.
TOYOTA Carolla 1.4 16 V 1996 rok, 158 tys.,
czerwony, tel. kom. 0505-512-760.
SEAT Cordoba 1.6 1998 rok, 10600 zł, wspomaganie, pełna elektryka, bezwypadkowy, tel.
kom. 0606-395-256.
CC koniec 1997 roku, różowy, tel. kom.
0507-957-679.
DAEWOO Lanos 1.5 16V 1999/2000 rok,
8800 zł, niebieski metalik, gaz, I właściciel,
tel. kom. 0606-395-256.
DAEWOO Matiz 800 1999 rok, 8400 zł,
40000 km, srebrny, JOY, I właściciel, stan
idealny, tel. kom. 0606-395-256.
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec, tel.
kom. 0504-065-348.
VW POLO 1.0 1998/1999 rok, 9800 zł,
zielony, bezwypadkowy, stan bardzo dobry,
3-d., tel. kom. 0608-409-744.
HONDA Civic 1.4 1999 rok, 15800 zł, sedan,
I właściciel, serwisowany, pełna opcja, tel.
kom. 0668-445-178.
FIAT Seicento 1.1 2000 rok, 8400 zł, 66000
km, czerwony, elektryczne szyby, airbag,
bezwypadkowy, stan bardzo dobry, tel. kom.
0500-026-841.
SEAT Ibiza 1.6 gaz 1999/2000 rok, 2 x airbag,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
tel. kom. 0606-850-596.
RENAULT Megane 1.4 6 V 2001 rok, 15900
zł, gaz, bezwypadkowy, stan bardzo dobry,
bogate wyposażenie, hatchbag, tel. kom.
0500-026-841.
FORD Transit 2.5 D 1999 rok, 9400 zł,
niebieski, do remontu blacharsko- lakierniczego, podwyższany, przedłużany, jeżdżący,
technicznie, mechanicznie sprawny, tel. kom.
0608-409-744.
OPEL Vectra A, benzyna, gaz, stan dobry, tel.
kom. 0600-330-466.
VW Passat 2.3 V 5 W 8 2001 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0607-068-355.
VW Golf 1.6 1994 rok, 10500 zł, fioletowy
metalik, benzyna, 2x PP, elektryczne szyby,
lusterka, szyber dach, alufelgi, sprowadzony,
zarejestrowany w Polsce, 2 komplety opon,
atrakcyjny wygląd, tel. kom. 0507-164-221.
RENAULT Laguna 2 110000 km 1.9 DCI
2003 rok, combi, zadbany, tel. kom. 0606334-629.
NISSAN Micra 1991 rok, srebrny metalik,
gaz+ benzyna, tel. (046) 862-58-03, tel. kom.
0691-114-101.
HONDA Civic 1.4 benzyna 1997 rok, 160000
km, granat metalik, tel. kom. 0504-169-282.
FORD Fiesta 1.1 1990 rok, stan dobry, tanio
sprzedam, tel. kom. 0608-845-436.
VOLVO V70 2.4 benzyna 2001 rok, beżowy,
salonowy, tel. kom. 0602-392-512.
VOLKSWAGEN Polo Classic 1997r., gaz,
tel. kom. 0791-094-713.
MERCEDES Vito 2004 rok, 5-osobowy,
przydłużony, klimatyzacja, nawigacja, itp.,
tel. kom. 0888-285-477.
VW Polo SDI, 5-drzwiowy, klimatyzacja, itp.,
tel. kom. 0788-293-343.
VW T-4 bus 1.9 D 1991 rok, tanio, tel. kom.
0698-614-534.
FIAT Uno 1.0 2001 rok, gaz, hak, tel. kom.
0664-458-035.
VW Passat combi 1.9 TDI 1998 rok, biały,
bogate wyposażenie, atrakcyjna cena, tel.
kom. 0691-228-050.
OPEL Astra sedan 1.4 16V 1997 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0605-535-396.
MAZDA 323 sedan 1.7 D, tel. kom. 0605535-396.

FORD Escort 1996 rok, 4200 zł, tel. kom.
0512-522-648.

VW Golf III combi 1.9 TDI 1997 rok, 174000
km, czarny, tel. kom. 0501-940-229.

POLONEZ Caro 1.6 GLI 1995 rok, 1000 zł,
tel. kom. 0509-294-474.

Seicento 1.1 gaz 1999, stan bdb, srebrny
metalik, tel. kom. 0606-330-976.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep
P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.
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FIAT Seicento 900 benzyna gaz 1999, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Vectra 2.0 benzyna gaz 1992, tanio, tel.
kom. 0600-970-598.
Tico benzyna gaz 1998 rok, tanio, stan dobry,
tel. kom. 0516-723-275.
FIAT Seicento 1.1 1999, stan bdb, złoty
metalik, tel. kom. 0784-608-210.

CITROEN C-5 2003 rok, 24000 zł, pełne
wyposażenie, sprzedam ew. zamienię, tel.
kom. 0501-715-609.
Cinquecento 900 1996 rok, 3900 zł, tel. kom.
0603-223-385.
Astra I sedan 1997 rok, 7900 zł, I właściciel,
serwisowana, tel. kom. 0603-588-228.

Sprzedam opony używane z importu, tel. kom.
0605-695-882.
Sprzedam windę samochodową, tel. kom.
0603-591-544.
Sprzedam alufelgi 16” wraz z oponami do
Audi A4, tel. (024) 260-77-82.

FORD Focus combi 1.6 2002 rok, 19800 zł,
zadbany, sprzedam lub zamienię na tańszy,
tel. kom. 0503-022-526.

Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.

FIAT Uno 1.4 benzyna gaz 1995, zadbany, tel.
kom. 0600-970-598.

OPEL Corsa 1.0 12V XII 2003 rok, 17600 zł,
5-dzrzwi, tel. kom. 0501-715-609.

Silnik VW 1.8, wtrysk mechaniczny, w całości
lub na części, tel. kom. 0691-595-923.

Nubira 1.6 16V benzyna gaz 1998/99, tanio,
tel. kom. 0600-970-598.

DAEWOO Nubira II combi 1.6 + gaz 1999
rok, wyposażona, tel. kom. 0509-369-540.

Skrzynia biegów do Renault Laguna, inne
części, sprzedam, tel. kom. 0605-383-820.

FORD Focus II 1.6 TDI 2005 rok, I właściciel, 5-drzwiowy, sprzedam ew. zamienię na
tanszy, tel. kom. 0603-588-228.

Sprzedam dwukółkę samochodową
do zarejestrowania o wym. 125x250,
tel. kom. 0661-359-238, 0514-952-235.

SEAT Cordoba 1.6 1999/2000 rok, 14600 zł,
tel. kom. 0509-732-602.

Sprzedam opony 900/20, tel. kom. 0503065-714.

ROVER 416 1.6 benzyna 1999 rok, granatowy metalik, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0605-160-324.

Sprzedam części do Kamaza, tel. kom.
0513-170-802.

OPELAstra 1.4 benzyna 1998, salonowy, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.

FIAT Seicento 900 gaz 2000/01, tel. kom.
0602-494-810.
VW Golf III 1.9 TDI 1995, 5-drzwiowy,
zielony, tel. kom. 0696-432-258.
AUDI 80 B3 benzyna gaz 1989 tel. (046) 86360-14.
FIAT Uno benzyna gaz 1998, tel. kom.
0787-233-812.
RENAULT Megane combi 1.6 16V 2001,
srebrny metalik, bogata wersja, stan idealny,
tel. kom. 0606-490-951.
TOYOTA Carina E 1.6 XLI benzyna gaz
1993, szampański metalik, stan dobry, pełna
dokumentacja, 6500 zł do negocjacji, tel. kom.
0692-666-745.
CITROEN Xsara II VTS 2.0 16V 180 kM
2003, 21500 zł, salonowy, złoty metalik, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0608-041-970.
DAEWOO Lanos Sedan 1.5 16V 1999 rok,
67000 km, zielony metalik, I właściciel, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Vectra 1.8 Ecotec 2001, 18000 zł,
granat metalik, I właściciel, KM, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0501-221-040.
DAEWOO Tico benzyna+gaz 1999 rok, zielony metalik, I właściciel, stan bardzo dobry,
tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Astra sedan 1.4 kat LPG 1996, czerwony, stan bdb, hak, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0694-506-667, Sochaczew.
FORD Escort Bolero 2 combi 1.6 16V benzyna+gaz 1998 rok, 5800 zł, ABS, poduszka,
wspomaganie, tel. kom. 0692-639-555.
SKODA Octavia 1.9 SDI 2002, 23500 zł,
srebrny metalik, dobrze utrzymany, tel. kom.
0513-071-265.
OPEL Corsa 1.2 benzyna gaz 2003, 14400
zł, garażowany, granat, tel. kom. 0513071-265.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 2003, 10900
zł, czarny metalik, alufelgi, skórzana tapicerka, tel. kom. 0513-071-265.
FORD Escort combi 1993 rok, gaz, tanio, tel.
kom. 0691-090-215.
OPEL Omega 2.5 B MV6, 14000 zł, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0513-071-265.
OPEL Corsa 1.2 1997, 8200 zł, srebrny metalik, szyberdach, 2 poduszki, centralny zamek,
zadbany, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Vectra sedan 1.8 16V 1999, 17200 zł,
złoty, po liftingu, salonowy, radio, centralny
zamek, el. szyby i lusterka, wspomaganie, tel.
kom. 0694-036-487.
OPEL Agila 1.2 gaz 2000, 13500 zł, zielony
metalik, centralny zamek, salonowy, el. szyby
i lusterka, wspomaganie, bardzo ładny, tel.
kom. 0694-036-487.

Astra 1.4 1996 rok, I właściciel, 5 drzwi,
serwisowana, tel. kom. 0600-944-728.
OPEL Astra II 2001 rok, I właściciel, sewisowana, tel. kom. 0504-221-035.

VW POLO 1.0 gaz 1996 rok, tel. kom. 0662437-331, 0604-504-651.
FORD Escort combi 1.8 TD 1996 rok, GHIA,
tel. kom. 0660-492-879.
STAR 1142 1996 rok, tel. kom. 0608-383803.

Skuter Peugeot, 1999 rok, tel. kom. 0692592-668.

VW Passat 2001, OPEL Frontera 2003,
4-drzwiowy, tel. kom. 0510-158-924, 0509500-995.

Skuter Peugeot, lekko uszkodzony, tanio, tel.
kom. 0603-081-012.

AUDI A4 1.9 TDI 1997 rok, 17900 zł, tel.
kom. 0692-845-998.
OPEL Astra I, XI 1998 rok, gaz, tel. kom.
0603-993-039.
RENAULT Clio 1.1 gaz 1992 rok, 5-drzwiowa,
tel. kom. 0509-610-252.

Honda CBR-1000 F, dual, 1996 rok, czerwono
- biały, stan bdb, 9500 zł, tel. kom. 0606-934668 wieczorem.
Malaguti, 1997 rok, tel. kom. 0505-261-079.
QUAD ATV 250 cm3, napęd 2x4, wał kardana, 2008 rok, mało używany, prawie nowy,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0662-112-121.
Simson, małe koła, Simson, duże koła, tel.
kom. 0698-816-615.
Skuter Aprilia Skarabeo 50, 1994 rok, stan
dobry, zarejestrowany, 2200 zł, tel. kom.
0606-104-847.

SEAT Toledo 1.9 TD 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.

Sprzedam sklep 66 mkw., na działce 180
mkw., Łowicz ul. Nowa 17, tel. kom. 0604569-102.
Mieszkanie 54 mkw., os. Bratkowice, 3800
zł/mkw, tel. kom. 0502-163-788.
M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.
Działka rolna 1,6 ha, Wicie 39, tel. kom. 0608516-484 0506-198-144.
Mieszkania o pow. do 100 mkw przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka budowlana 2300 mkw., w Łowiczu,
tel. (046) 837-43-80 wieczorem.

Dom parterowy, Walewice, tel. kom. 0669346-302.
Działka 3.016 mkw. okolice Brzezin, tel. kom.
0604-844-505.
Działka rolna 0,66 ha Zduny (od torów do
wsi), tel. kom. 0693-449-188.
Atrakcyjny dom z działką, wszelkie media,
wysoki standard, tel. kom. 0605-073-235.

Os. Kostka, 51 mkw., po remoncie,
C.W.+C.O., cena do uzgodnienia po oględzinach, tel. (046) 837-72-54.
Dom bliźniaczy, 90 mkw. pow. użytkowej
+ działka 410 mkw. Głowno, tel. kom.
0662-016-608.
M-3, os. Starzyńskiego, I piętro, stan bdb, tel.
kom. 0507-593-262.
Zadrzewione, wolnostojące siedlisko+1,3 ha,
k/Głowna, media, tel. (042) 719-59-82.
Dom w Kiernozi, tel. kom. 0660-809-263.

Skrzynię od Poloneza po 1992 roku oraz od
Ład - skup, tel. kom. 0504-199-580.

Przyczepka typ Sam, tel. (046) 837-92-01.
Alufelgi 14, Ford, atrakcyjny wygląd, tel.
kom. 0889-534-302.
Skrzynia biegów, FIAT Uno, 1993 rok, 150
zł, tel. kom. 0609-501-674 po 16.
Przyczepkę samochodową, 1,7 na 1,05 m,
sprzedam, tel. kom. 0508-540-440, 0504254-153.

Działka 4600, Łowicz, tel. kom. 0502163-313.
Działka budowlana, Piaski koło Nieborowa
3000 mkw., tel. kom. 0667-667-087.

Lewe drzwi do Seicento, tel. kom. 0609500-982.
Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, tanio,
solidnie, tel. kom. 0608-220-937.
Sprzedam 4 felgi do Fiata Uno, tel. kom.
0665-436-993.
Dwa radia do samochodów, Pionier 4x50 W,
MP3, tel. kom. 0504-350-641.

Do wynajęcia niezależny dwu pokojowy,
Górki, Łowicz, tel. (046) 837-11-75.

M-4, I piętro, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
0602-859-886.
Lokal 33 mkw, os. Broniewskiego, tel. kom.
0602-859-886.
Działka budowlana Głowno-Zabrzeźnia, tel.
kom. 0515-093-631.
Sprzedam 2 działki budowlano-rolne, Mysłaków, tel. kom. 0665-759-204.

Kupię działkę rolno-budowlana lub rolną w
Szczudłowie lub w okolicach od ok 0.5 ha do
ok 1 ha, tel. kom. 0604-752-245.
Kupię działkę ok. 2000 mkw. w okolicy
ul. Bolimowskiej, Zielkowic I, tel. kom.
0601-226-944.
Kupię działkę budowlaną os. Bratkowice lub
Popów, tel. kom. 0606-913-397.
Kupię działkę, gospodarstwo, dom w
Łowiczu lub okolicy, tel. kom. 0888186-400.

Głowno, działka budowlana 42/60 m,
tel. kom. 0694-964-903.
Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na Kwiatowej, tel. kom. 0664-246-263.
Mieszkanie 34 mkw. sprzedam, tel. (046) 83721-13.
Mieszkanie M-4, 52 mkw., os. Tkaczew, tel.
kom. 0509-726-391.
M-4, Bratkowice, tel. kom. 0600-149-480.
Działka budowlana przy lesie, tel. kom.
0500-243-428.
Dom oraz działka 9 arów, Rząśno 67,
tel. (046) 838-78-09.
Działka rolno-budowlana, pow. 1,30 ha i szer.
30 m, media, prąd, wodociąg, Kęszycach k/
Łowicza, tel. kom. 0664-049-560.
M-3, 49 mkw., os. Bratkowice, wysoki standard, zadbane, tel. kom. 0790-030-387.
M-4, cegła, os. Szarych Szeregów - tanio, tel.
kom. 0885-837-623.
Działka 5,5 tys. mkw., ogrodzona, prąd, Sierakowice Prawe, tel. kom. 0502-261-898.
Mieszkanie os. Dąbrowskiego 60 mkw.,
tel. (046) 837-26-90, tel. kom. 0603-089962.
Sprzedam dom 140 mkw. z budynkami gospodarczymi 500 mkw. i ziemię 3,15 ha pod
Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.
Działka budowlana, 1300 mkw., ul. Łowicka
81, Głowno, tel. kom. 0605-966-814.
Dom wolnostojący, 200 mkw., wszystkie
media, Łowicz, tel. kom. 0609-647-658.
Bratkowice, 48 mkw., parter, do remontu,
tel. (046) 837-80-05, tel. kom. 0513-636689.
Mieszkanie, parter, 36 mkw., tel. kom. 0697469-648.
Sprzedam łąkę w Urzeczu 0,94 ha, tel. kom.
0508-992-039.
Sprzedam dom w stanie surowym wraz z
działką 2000 mkw., Bobrowniki osiedle,
tel. (046) 838-86-17 po 20.00.
Sprzedam 0,5 ha łąki, tel. kom. 0504-215707.

Sprzedam działkę 1700 mkw., z domem i
budynkami gospodarczymi, tel. kom. 0509331-634.

Działka budowlana 3538 mkw, 35 zl/mkw Zielkowice, tel. kom. 0692-383-191.

Kupię działkę budowlaną do 1000
mkw. w Łowiczu, okolice Górek, tel.
kom. 0607-170-177.

Działka 3000 m - rolna, k/Sochaczewa, tel.
kom. 0507-957-679.

Warsztat wulkanizacyjny z budynkami, tel.
kom. 0502-163-313.

Do wynajęcia garaż w centrum Łowicza, tel.
kom. 0698-349-492.

Kupię grunty, tel. kom. 0695-068-710.

Sprzedam działkę 0,5 ha z zabudowaniami,
budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, Wiśniewo gm. Kiernozia, tel. kom.
666124461 782-098-675.

Atrakcyjne M-3 40 mkw., Głowno, ul. Sikorskiego blok 15 (nowe bloki), IV piętro, stan
idealny, tel. kom. 0512-199-755.

Działka, pow. 2500 mkw., położona w
Łowiczu, dzielnica Korabka, tel. kom.
0662-279-490.
Złomowanie pojazdów - skup aut, tel.
kom. 0602-123-360.

Gospodarstwo 5 ha z budynkami, okolice
Kiernozi, tel. (024) 277-97-34.

Sprzedam 0,5 ha lasu, Michałówek, tel. kom.
0604-089-021.

Dom wolnostojący w Łowiczu, może być
dwurodzinny lub połowa, tel. (046) 83898-15.

FIAT 126p 1996 rok, stan dobry, tel. kom.
0502-024-251.

Corsa C N-Joy 1.2 + gaz 2003 rok, salon
Polska, 5 drzwi, możliwość rat, zamiany, tel.
kom. 0694-216-417.

OPEL Astra 1.8 GT 1990 rok, gaz, 2 komp.
opon, garażowany, tel. kom. 0501-278-911.

Sprzedam kiosk w dobrym punkcie, Łowicz,
tel. (046) 837-76-75 po 18.00, tel. kom.
0504-011-071.

Działka rolno-budowlana 1,40 ha, tel. kom.
0782-152-923.

FIAT Uno 1.0 1998 rok, czerwony, 5-dzwiowy,
stan idealny, tel. kom. 0516-664-738.

Sprzedam błotniki tylne Fiat Tempra 1.6, tel.
kom. 0606-145-529.

FIAT Punto II, 1.2, 2000 rok, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, stan bdb., tel. kom.
0509-061-804.

Kupię stare motocykle i części, silniki, ramy,
baki, siedzenia, lampy, błotniki, koła, klosze i
inne, stan obojętny, tel. kom. 0505-529-328.

Motorynka, rama, silnik w częściach od
Ogara, tel. kom. 0782-647-730.

AUDI 80 1.8 1991 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0608-434-657.

SKODA Fabia 1.4,MPI, 2001/2002, garażowany, wspomaganie, stan bdb., tel. kom.
0692-896-772.

Kupię Simsona S51, stan obojętny, do 800
zł z możliwością zarejestrowania, tel. kom.
0504-524-717.

CITROEN Bus C 25 TD, ładowność 1500
kg, blaszak, wysoki, długi, tel. kom. 0698565-484.

FORD Mondeo 1.8 16V GLX 1994, 4900 zł,
stan bdb, tel. kom. 0514-339-672.

Czerwony plastikowy kiosk typu „Ruch”,
Bratkowice przy bl. 24, tel. kom. 0606319-335.

Sprzedam dom w Dobrej, tel. kom.
0607-228-818.

Okazja! RENAULT Rapid 1.9 D, 1995 rok,
tel. kom. 0509-337-202, 0607-171-633.

STAR 1142, do przewozu żywca, MERCEDES 312 2000 rok, tel. kom. 0502-313-181,
0502-313-911.

Działka budowlano-przemysłowa 1.07 ha, tel.
kom. 0604-318-472.

Pilnie sprzedam działkę 1,8 ha, Bratoszewice,
tel. kom. 0516-385-476.

PEUGEOT 405 1.9 D 1992 rok, 222000
km, wspomaganie, uszkodzony, tel. kom.
0604-794-351.

FORD Probe 1993 rok, na części, tel. kom.
0698-816-615.

FORD Fiesta 1.3, 2002 rok, 5-drzwiowy,
garażowany, nowy model, klimatyzacja, stan
bdb., tel. kom. 0507-105-983.

Sprzedam do F 126p: rozrusznik, koło, zimowa opona, tel. kom. 0664-949-036.

DAEWOO Lanos sedan, gaz, 1999 rok, tel.
kom. 0606-535-457.

Naczepa izoterma 2-osiowa i agregat prądotwórczy - sprzedam, tel. kom. 0601348-897.

Astra II 1.6 + gaz 2001 rok, 21800 zł,
5-dzwiowa, zadban, sprzedam lub zamienię
na tańszy, tel. kom. 0606-535-457.

Kupię silnik do Poloneza, 1.6 GSI, tel. kom.
0606-463-252.

Sprzedam M-4, Łowicz, tel. (046) 83769-65.

Sprzedam mieszkanie 39 mkw., tel. kom.
0664-197-635.

Gospodarstwo rolne o powierzchni 13,45 ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy, 7 km od
Gąbina, tel. kom. 0697-270-356.
Kiosk spożywczo-przemysłowy, drewniany,
na stacji PKS, Łowicz, tel. (046) 838-64-34
po 16.00.
Działka budowlana na ul. Chełmońskiego, tel.
kom. 0600-384-172.
Cegła 58 mkw., komfortowe, blisko stacja
PKP, PKS, tel. kom. 0696-525-149.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0608-591-756.
M-4, os. Dąbrowskiego, Łowicz, tel. kom.
0604-779-223.
Sprzedam mieszkanie 38 mkw., tel. kom.
0605-306-844.

Sprzedam działkę budowlana w Mysłakowie,
tel. kom. 0661-675-470, 0693-036-518.
Sprzedam dom 100 mkw, podpiwniczony, garaż, budynki gospodarcze, działka 2000 mkw.,
Głowno-Osiny, tel. (042) 719-26-93.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu 42
mkw., tel. kom. 0605-621-096.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.
Sprzedam działkę budowlaną na osiedlu w
Mysłakowie, tel. (046) 838-65-70 po 16.00,
tel. kom. 0663-675-144.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu 42
mkw., tel. kom. 0605-621-096.
Budynki o pow. ok. 1150 mkw. w Łowiczu,
tel. kom. 0889-561-534.
Działka budowlana z dostępem do Bzury
na ul. Nadbzurzańskiej, Dolna na przeciw
byłej Masarni, częściowo Zalesiona, pow.
2900 mkw., 30 zł/1 mkw., tel. kom. 0502223-579.
Działka 1380 mkw., Mysłaków Osiedle, 80
zł/1 mkw., tel. kom. 0504-672-586.
Domek murowany z działką, Łowicz,
ul. Wygoda, tel. kom. 0697-514-977.
Sprzedam dom, tel. kom. 0721-682-667.
Os. Starzyńskiego 32 mkw., I piętro,
tel. (046) 837-21-28, tel. kom. 0663-605060.
Restauracja, motel, stacja CPN w budowie
(pow. 14000 mkw.) przy trasie A2 (ŁowiczKutno), tel. kom. 0604-208-588.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem 55
arów Dzierzgówek, tel. kom. 0693-625-267
0605-970-152 po 20.00.

Głowno, działka budowlana 1200 mkw., tel.
kom. 0889-147-405.
Domek letniskowy z bala z tarasem pow.
14,40 mkw., tel. kom. 0501-239-771.
Sprzedam 4 h ziemi, Stara Sucha, tel. kom.
0668-465-881.
Sprzedamy nieruchomość o pow. 0,50 ha
położoną we wsi Nowa Wieś gm. Rybno,
tel. (046) 861-16-27 w godz. 8.00-12.00.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw., os.Kostka,
tel. kom. 0721-152-412.
Sprzedam dom murowany w Łyszkowicach
po remoncie, tel. kom. 0661-937-396.
Działka budowlana ze starodrzewem (las),
1070 mkw., media w ulicy, Głowno Zabrzeźnia, Moczydła, cena 115 zł/mkw., tel. kom.
0500-206-560.
Sprzedam 74,5 mkw., cegła, III piętro, os.
Dąbrowskiego, 285000 zł, tel. kom. 0668853-901.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Działka z rozpoczęta budową, okolice Głowna, tel. kom. 0507-142-040.

Do wynajęcia pokój, os. Bratkowice,
tel. kom. 0506-109-913.
Do wynajęcia solidnej firmie lub statecznej
rodzinie 3 pokoje + kuchnia, 90 mkw., w
domu wolnostojącym, Łowicz, tel. (046) 83898-15 po 19.00.
Do wynajęcia pokój, os. Bratkowice,
tel. kom. 0506-109-913.
Lokal do wynajęcia 30 mkw., ul. Zduńska 18,
tel. kom. 0501-065-313.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Poszukuję kawalerki do wynajęcia lub M-2 na
terenie Łowicza. Pilnie, tel. kom. 0502-732671, 0669-062-325.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Głownie, tel. kom. 0506-259-690.
Do wynajęcia pomieszczenie magazynowo-biurowe o pow. 340 mkw..
oraz magazyn 200 mkw., tel. kom.
0604-206-136.
Wynajmę hurtownię o powierzchni 400 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 0784-905-467.
Młode małżeństwo poszukuje 2-pokojowego
mieszkania do wynajęcia, tel. kom. 0602717-207.
Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie,
tel. kom. 0604-610-057.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy,
16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Wynajmę lokal na działalność 56
mkw., Łowicz ul. Armii Krajowej, od
poniedziałku do piątku w godz. 8-15,
tel. (046) 837-65-63.
Firma wynajmie wolno stojący budynek w
pow. 105 mkw. w Łowiczu pod działalność
gospodarczą (biura, gabinety, usługi itp.), tel.
kom. 0605-283-903, 0695-973-618.
Poszukuję współlokatorki, tel. kom. 0508657-941 0695-373-728.
Do wynajęcia lokal 40 mwk., na działalność,
tel. (046) 837-10-69.
Pokój do wynajęcia osobie uczącej się lub
pracującej, tel. kom. 0691-620-837.
Wynajmę dom 2 pokoje i kuchnia, tel. kom.
0880-570-262.
Wynajmę kiosk handlowy na targowicy
miejskiej, dobra lokalizacja, tel. kom. 0692197-198.
Szukam do wynajęcia mieszkania lub domku
w Łowiczu lub okolicy, tel. kom. 0692916-749.
Nowe lokale na biura, gabinety, do wynajęcia,
ul. Krakowska, tel. kom. 0692-722-045.
Wynajmę lub sprzedam sklep przy ul.
Bolimowskiej, 24 mkw., tel. kom. 0606882-991.

24
Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego
mieszkania (umeblowane), tel. kom. 0698309-829.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom. 0880-286-633.
Do wynajęcia 300 lub 600 mkw. powierzchni
magazynowej, Łowicz, tel. (046) 837-6933.
Wynajmę lokale na usługi, biuro,
sklep: 15 mkw., 18 mkw., 20 mkw. lub
całość, Głowno, tel. (042) 719-12-36.
Do wynajęcia pomieszczenie 500 mkw., na
działce 4600 mkw., centrum Łowicza, tel.
kom. 0606-991-367.
Tanio wynajmę powierzchnie magazynowe:
rampa, do 1600 mkw., (woda, prąd) oraz
obiekt kompletny pod działalność gospodarczą powierzchnia ok. 300 mkw. plus
zaplecze socjalne 100 mkw., Korabka, tel.
kom. 0609-052-002.
Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy 32 mkw. na targowicy w Łowiczu,
tel. (046) 837-88-12.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw.,
dwie duże wystawy, tel. kom. 0602118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy, Osiny 56, tel.
kom. 0606-601-682.
Działka 4500 mkw., magazyn 200 mkw.,
Łowicz, trasa A2, ul. Poznańska, tel. kom.
0889-478-566.

31.01.2008 r.
Lokal w centrum Łowicza, tel. kom. 0887602-881.

Koncentrator tlenu, używany, stan bdb, tel.
kom. 0605-591-528.

Lodówko-zamrażarka Polar, tel. (046) 83879-79.

Cegła czerwona, stemple, tel. kom. 0607316-725.

Obraz Pągowskiego, martwa natura, olej,
płótno, wym. 55x65, tel. (046) 837-63-65.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Głownie, tel. kom. 0694-532-796.

Sprzedam blachę trapezową nową, tel.
kom. 0605-097-071.

Komputer i drukarkę laserową, tanio, tel. kom.
0503-699-872.

Oddam gruz okolice Skierniewic, tel. kom.
0603-591-544.

Chłodnicza witryna przeszklona, regały sklepowe, waga elektroniczna, kuchenki mikrofalowe, przepływowe ogrzewacze, umywalki,
metkownica, tel. kom. 0501-649-392.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413669.

Tanio sprzedam sukienkę komunijną (alba),
tel. kom. 0669-019-995.

Segment młodzieżowy, kanapa jednoosobowa, biurko komputerowe, tanio, tel. kom.
0606-237-950.

Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie
kostki, kostka brukowa, kostka Eko- kocie
Łby, tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604413-669.

Producent saun, „fińskich łaźni”.
Głowno, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0607-992-181.

Trzy pokoje (67 mkw.) na mniejsze od 46 - 55
mkw. w Łowiczu, tel. kom. 0693-334-489.
Zamienię mieszkanie w Łodzi 38 mkw,
stare budownictwo (oprócz c.o.) na odpowiednie w Łowiczu lub Łodzi (może być
mniejsze), tel. (046) 837-74-96, tel. kom.
0608-111-459.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom. 0664964-367.
Kupię starocie: obrazy, szkło, meble, porcelanę itp. Renowacja, konserwacja obrazów, ram.
Sprzedaż, tel. kom. 0509-714-688.
Kiosk handlowy, tel. kom. 0605-591-610.
Betoniarka, tel. kom. 0888-742-148.
Kupię konstrukcje drewniane lub stalowe do
rozbiórki, tel. kom. 0509-440-293.
Pralka automatyczna Polar PS, tel. kom.
0602-174-883.
Kupię wentylator do pieca z nadmuchem,
tel. (042) 719-82-64.

Do wynajęcia 135 mkw. (preferowane
bank lub apteka) róg ul. Warszawskiej i ul.
Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.

Kupię skrzynki plastikowe używane 15 kg,
tel. kom. 0500-385-907.

Mieszkanie do wynajęcia, tel. (046) 83736-18.

Gruz, kamienie odbiorę, tel. kom. 0602398-944.

Wynajmę budynek na działalność, pow. 300
mkw. Łowicz, ul. Łódzka 6; zaplecze, tel.
kom. 0508-324-558.

Monety kolekcjonerskie, tel. kom. 0889124-909.

Lada chłodnicza 1,5 m, tel. kom. 0501579-477.

Kupię militaria sprzed 1945 roku, szable, bagnety, mundury, hełmy, czapki, odznaczenia,
skrzynki, inne wojenne przedmioty, tel. kom.
0505-529-328.

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 35
mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Wynajmę mieszkanie w Kiernozi lub okolicach, tel. kom. 0721-308-991.
Pawilon 40 mkw., os Bratkowice, tel.
kom. 0604-739-461.

Suknia ślubna biała, 34/36, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 38/1,70 cm
kolor ecrie, tel. (046) 837-80-43.
Guzikarka, stebnówka, overlock - Yuki, tel.
kom. 0505-042-841.

Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw.
wraz z placem 1500 mkw. róg ul. Klickiego i
Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.

Sprzedam 2 szt. drzwi balkonowych drewnianych i oszklonych i 1 szt. okna, tel. kom.
0888-107-443.

Producent deski podłogowej i brykietu, niskie ceny. Głowno, tel. (042) 71942-83, tel. kom. 0607-992-181.

Sprężarki chłodnicze, parowniki, różnej mocy,
tel. kom. 0505-039-888.
Sprzedam drewno opałowe brzoza, Stryków,
tel. kom. 0691-397-338.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.
Sukna ślubna rozmiar 38, tel. kom. 0604931-536.
Monitor 17”, tel. kom. 0662-062-345.
Okna PCV, nowe, używane, gospodarcze, drzwi przeszklone - niedrogo,
duży wybór, Piątek, tel. kom. 0602617-895.
Angi 2U, overlock, Famid z produkcji, tel.
kom. 0606-967-338.
Fortepian krótki C.M. SCHRODER, tel. kom.
0511-167-955.
Grzejniki żeliwne, tel. kom. 0692-556-557.

Sprzedam kanapę, 2 fotele, 6 krzeseł, tel. kom.
0504-928-522.
CZ - 175, tel. kom. 0698-629-924.
Sprzedaż więźby dachowej na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, Bełchów Osiedle, tel.
kom. 0698-628-834.
Suknia ślubna rozm. 44, kurtka z nutrii,
kożuch męski, wersalka, tel. kom. 0697387-007.
Granulat styropianowy do ociepleń strychów,
tel. kom. 0889-418-003.
Segment młodzieżowy 5-częściowy z biurkiem, tel. kom. 0608-655-097.
Dwa komputery Amd Athlon 2600 + 2200 + z
monitorami, tel. kom. 0787-202-030.
Około 5 t gruzu budowlanego, tel. (042) 71083-72.
Drewno kominkowe, opałowe, sezonowane,
tel. kom. 0501-658-261.

Combo basowe i gitarę basową, tel. kom.
0603-688-031.

Ścięte olchy, tel. (046) 874-72-01.

Stemple budowlane ok 300 szt., tel. kom.
0606-303-471, 0600-986-781.

Paleciak ręczny, tel. kom. 0605-422-198.

Skrzypce z futerałem i smyczkiem, harmonia
3-rzędowa 80 basów, guzikowa, skrzypce
Polo-Magini, tel. (046) 831-62-12, tel. kom.
0798-301-745.
Tanie piece C.O, węglowe, miałowe ze sterowaniem elektronicznym, kominki grzewcze
z płaszczem wodnym, poleca producent,
Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.
Komputer z monitorem, tanio, tel. kom.
0500-204-559.
Samsung SGH-Z370, 400 zł, gwarancja, simlock Play, Nokia 5300, 400 zł, gwarancja, bez
simlocka, tel. kom. 0791-683-003.

Do wynajęcia hala, biuro, magazyny, Sochaczew, tel. (046) 863-55-47, tel. kom.
0509-176-167.

Komputery używane, laptopy, notebooki bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań),
tel. kom. 0601-946-286.

Poszukuję M-2 do wynajęcia w Łowiczu, tel.
kom. 0507-506-905.

Obrazy olejne o tematyce bajkowej,
tel. kom. 0695-551-572.

Do wynajęcia magazyny 200 mkw. i 300
mkw. z ogrodzonym, utwardzonym placem,
ul. Magazynowa, tanio, tel. kom. 0668-425645, 0602-224-433.

Producent siatki, słupków i bram garażowych,
możliwy montaż, tel. kom. 0500-371-161.

Stacja dysków, procesor 1,7, pamięć RAM
256, graficzna 64, karta graficzna Nvidia GeForce 4 MX 440, tel. (046) 838-66-82.

Drewno opałowe od 150 zł tona, tel.
kom. 0693-120-206.

Kanapy używane dwójkę i trójkę, tanio, tel.
kom. 0668-342-312.

Wolny pokój, tel. kom. 0692-101-989.

Fotelik samochodowy Chicco od 0 do 13 kg,
stan idealny, tel. kom. 0600-226-961.

Regały magazynowe, silniki elektryczne,
motoreduktor, wentylatory i pompy wodne,
tel. (042) 719-59-36.
Lodówka 200 zł, zmywarka 200 zł, tel. kom.
0696-425-214.

Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.

Sprzedam wkrętarkę Hitachi, szlifierkę
taśmową, antenę satelitarną, wszystko nowe,
tel. kom. 0601-546-395.

Budy dla psów, huśtawka, tel. kom. 0502981-959.
Kuchnia biała na nóżkach z wężąwnicą, stan
dobry, lewa, Stachlew 2.
Pentium I, monitor, tel. kom. 0609-999-428.
Zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom. 0697677-530.
Lada, szafa chłodnicza, zamrażarka 400 l,
regały, tanio, tel. (042) 710-65-75, tel. kom.
0517-160-370.
Biurko komputerowe, 100 zł, tel. kom.
0698-944-249.
Sprzedam kolumny 2 x 120 v, akordeon Hohner 96 bas, tel. kom. 0692-659-373.
Sprzedam karamzyt 3 m3, tel. kom. 0665220-396.
Sprzedam trak taśmowy przewoźny lub stacjonarny, cena 12000 zł, rębak do gałęzi nowy,
cena 3500 zł, tel. kom. 0506-534-100.
Regały, biurko, witrynę szklaną, tel. kom.
0604-225-931.
Drzwi drewniane garażowe, cegła klinkierowa, grzejniki Purmo, tel. kom. 0660742-978.
Stoły bilardowe nowe wysokiej klasy
gwarancja, tel. kom. 0605-278-868.

Koncentrator tlenu, fotel 2-osobowy, rozkładany, tel. kom. 0693-552-235.
Meblościanka, wysoki połysk, tanio, tel. kom.
0600-437-127.
Opony tylne do MTZ używane, lampy rtęciowe250 W, tel. kom. 0603-424-525.
Barakowóz, dachówka czewona, używana,
tel. (046) 837-66-52.
Maszyna do ostrzenia noży do heblarek i
pił tarczowych, samoczynna, tel. (046) 83867-43.
Betoniarki 1300 - 1500 zł, części zamienne do
betoniarek, tel. kom. 0603-072-751.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0508-230392.
Kolumny estradowe + końcówka mocy, tel.
kom. 0603-531-150.
Komora chłodnicza z nadmuchem, 1,5 m x 1,5
m, wysokość 2 m oraz witryna chłodnicza z
nadmuchem, tel. kom. 0508-324-558.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124700.
Kuchnia z blatem ceramicznym, dywan 4 m
x 3 m, tel. kom. 0697-892-967.
Piec pleszewski państwowy, nierzemieślniczy, stan bdb, 2,6 m, 18 kW z komputerem i
dmuchawą po cenie złomu użytkowego, tel.
kom. 0601-297-775.
Sprzedam nieużywaną piłę elektryczna Alpina
1,8 kW, tel. kom. 0694-198-506.
Sprzedam overlock 3-nitkowy szara Textima,
tel. kom. 0887-464-135.
Sprzedam łubianki plastikowe używane,
tanio, tel. kom. 0885-825-610.

Izoterma, 1990 rok, wchodzą 33 euro palety,
tel. kom. 0608-533-431.

Sprzedam kabinę po kapitalnym remoncie
Star 200, skórzane siedzenia, osie Saw, zmocowanie do ramy, tel. kom. 0504-105-141.

Bryczka konna Walant na kołach szprychowych, guma twarda - sprzedam, tel. kom.
0500-385-907.

Roletki wewnętrzne, żaluzje zewnętrzne,
producent, bezpłatny dojazd do klienta, tel.
kom. 0502-262-296.

Gęsie pierze, tel. kom. 0514-242-188.

Łódkę wędkarską z silnikiem Minikota
elektrycznym, tel. (042) 719-61-51, tel. kom.
0661-025-062.

Piła ramowa do metalu, tel. (046) 838-59-45,
tel. kom. 0602-249-683.

Obieraczkę do ziemniaków, tel. (042) 719-6151, tel. kom. 0661-025-062.

Sprzedam kuchnię, tel. (046) 838-17-64.

W ó z e k d z i e c i ę c y, b l i ź n i a c z y,
tel. (046) 861-25-51, tel. kom. 0606989-475.
Regał pokojowy, amerykanka 2-osobowa, dywan, wersalka, tanio, tel. (046) 839-63-56.
Meble, kuchnia gazowa, lodówka (nowe),
tel. (046) 837-91-37, tel. kom. 0693-036621.
Drzewo opałowe, kominkowe, tel. (046) 83825-37.

Sprzedam dwa dęby, tel. (046) 838-16-42.
Sprzedam niedrogo aspirator tlenowy od astmy, Wrzeczko 97, tel. (046) 838-85-39.
Suknię ślubną ecru rozmiar 38, tel. kom.
0604-225-931.

Drzwi PCV, 80x210, tel. kom. 0602-370470.

Wersalka, kanapa, rowerek dziecięcy, drzwi
pokojowe prawe (używane), brama wjazdowa
z furtką (metalowa), tel. (046) 838-75-53.

Stół do ping-ponga, tel. kom. 0664347-128.

Oświetlenie dyskotekowe (lasery, światła), tel.
kom. 0501-645-861.

Wiertarkę stołową 380 V, tel. (046) 837-2705 po 16.00.

Szafki ubraniowe i narzędziowe, gruz betonowy drobny, tel. kom. 0889-561-534.

Segment pokojowy, tel. kom. 0515-938370.

Silniki elektryczne, lampę uliczną, lampy
kanałowe, elektrowciągi 1,6 i 3,2 t, tel. kom.
0889-561-534.

Krzesełko do karmienia, leżaczek, mata
edukacyjna, tel. (046) 838-85-10, tel. kom.
0509-166-937.
Blacha trapezowa na wymiar, tel. kom.
0506-844-177.
Krajzega z silnikiem 1-fazowym,
tel. (046) 838-78-35, tel. kom. 0503-830451.

Maszyny do obróbki drewna okazyjnie sprzedam, tel. kom. 0889-561-534.
Serwis śniadaniowy przedwojenny, 18 szt.
600 zł, łyżeczki srebrne 500 zł, tel. kom.
0697-789-030.
Szafa pancerna na broń, tel. kom. 0601303-237.

Segment pokojowy, biały, bieliźniarka z szafką, przeszklona, tel. kom. 0505-606-529.
Kredensik oszklony, tel. kom. 0667-585866.

Betoniarki, tel. kom. 0602-249-683.
Sprzedam biurko narożne oraz formierki
rozmiar 7,8, tel. kom. 0502-705-823.
Piec C.O., używany, tanio, tel. (046) 838-3425, tel. kom. 0601-175-173.
Sprzedam windę samochodową, tel. kom.
0603-591-544.
Tunel 30 x 7, tel. (046) 838-61-35.
Bryczkę konną i szlifierkę dwutarczową do
drewna, tel. kom. 0709-094-713.
Słupy metalowe na wiatę dł. 9 m, waga
wozowa 12 t, zbiornik metalowy 5000 l na
szambo, tel. kom. 0601-286-499.
Kompresor przemysłowy, 3-tłokowy, tel.
kom. 0698-816-615.
Pilnie sprzedam sklep papierniczo- zabawkarski, tel. kom. 0509-730-871, 0502-941-800.
Silnik 1.4 do Citroena ZX, tel. kom. 0602717-207.
Dwuspadowa konstrukcja dachowa, 11 m x
1,2 m, 32 szt., tel. kom. 0696-949-469.
Okazja, krajalnica Maga, waga sklepowa
Angela, tel. kom. 0509-337-202, 0607171-633.
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Sprzedam krajzegę z silnikiem i pompę szambiarke 2,2, tel. kom. 0600-415-353.
Oś kompletna do przyczepki samochodowej
lub ciągnikowej, tel. kom. 0668-804-209.
Lodówka, używana, tel. kom. 0604-781866.
Kanapa, tel. (042) 710-92-96.

Firma Machmax partner Orange zatrudni
telemarketerów, tel. (046) 837-04-79, tel. kom.
0501-180-770 e-mail: machmax@patro.pl.

Murarza, tynkarza, tel. kom. 0668-755-972.

Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, tel. kom.
0607-443-788.

Ekspedientka do sklepu spożywczego, tel.
kom. 0509-838-366.

Zatrudnię kierowcę kategorii CE okolice Strykowa, tel. kom. 0605-097-071.

Maszyny szwalnicze: trójskoki, dwuigłówki,
cyk-caki, redałki, tel. kom. 0507-142-040.

Masarza, wykwalifikowanego, tel. kom.
0507-130-136.

Sprzedam 2 pojedyncze łóżka z dużym pojemnikiem, rower górski na kołach 20”, tel.
kom. 0502-068-763.

Zatrudnię pomocników do układania
kostki, tel. kom. 0692-789-266.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. (042) 719-13-89.

Sprzedam topolę, tel. kom. 0696-399-506.

Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych, MADORA, Bielawska 97,
Głowno, tel. kom. 0601-571-035.

Buty Puma, Reebok, nowe i używane, różne
rozmiary, tel. kom. 0500-043-501.
Sprzedam kolumny 2 x 300 W, tel. kom.
0661-323-807.

Zatrudnię operatora na minikorparkę, tel.
kom. 0501-074-060.

Wózek dziecięcy, dwu funkcyjny (głęboki
+ spacerówka), stan bdb, tel. kom. 0691715-557.

Zlecę przeszycia, tel. kom. 0600-956-682.

Przyjmę murarza i pomocnika na budowy, tel.
kom. 0666-324-702.
Zespół zatrudni wokalistkę, do lat 40, tel. kom.
0600-139-605.

Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki, krojczego pracowników wykańczalni, Mode Star,
Łowicz - 0601-635-056, Faktor - 0606-958480, Fabia - 0665-431-100.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 0600-950-755,
0602-695-437.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E w
ruchu międzynarodowym, tel. kom.
0601-297-776.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Przyjmę pracowników do prac wykończeniowych i elewacyjnych, tel. kom. 0606737-576.
Zatrudnię szwaczki, Domaniewice, tel. kom.
0504-203-901.
Szwaczki, stała praca, do szycia
kostiumów kąpielowych, Głowno, tel.
kom. 0602-457-089.
Zatrudnię osobę do serwisu na stanowisko
mechanik-wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno,
tel. (042) 710-73-31, tel. kom. 0608496-344.
Kierowca C+E, jazda po kraju (chłodnia) , tel.
kom. 0513-108-890.
Zatrudnię szwaczki na overlock, tel. kom.
0665-217-483.
Sprzedawcę i kierownika sklepu (budowlanka), tel. kom. 0668-422-789.
Zatrudnię w charakterze sprzedawcy, tel. kom.
0512-088-422.
Przyjmę na staż Zajazd Szymanowice, tel.
kom. 0601-439-657.
Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic
do szycia kostiumów kąpielowych.
Praca cały rok, rejestracja, tel. kom.
0513-170-810.
Przyjmę pracowników na budowę, tel. kom.
0502-646-548.
Zatrudnimy kierowcę do rozwożenia
pizzy z własnym samochodem na
cały etat co 2 dzień, tel. kom. 0501489-891.
Firma transportowa z okolic Sochaczewa
zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym h (chłodnie, plandeki, kontenery),
tel. kom. 0602-340-297.
Zatrudnię szwaczki. Głowno, tel. kom.
0603-610-884.
Zatrudnię osobę do sprzątania na 1/4 etatu,
tel. kom. 0793-065-376.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stebnówkę,
dwuigłówkę, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię elektryka samochodowego, tel.
kom. 0606-228-526.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, monterów z okolic Łowicza (także do przyuczenia), tel. kom. 0793-065-376.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Przy produkcji i montażu rolet - zatrudnię mężczyznę, tel. kom. 0601226-944.
Zatrudnię tokarza-frezera, tel. (046) 838-5945, tel. kom. 0602-249-683.
Zatrudnię kierowcę kat.C+E, tel. kom.
0602-738-332.
Zatrudnię do sklepu spoż.-monopol. w Łowiczu, tel. kom. 0501-788-159.
Eko Serwis Sp. z o.o. pilnie zatrudni
osoby na stanowisko kierowca-ładowacz (prawo jazdy kat. C) oraz na
stanowisko ładowacz, tel. (046) 83035-25.
Firma Machmax partner Orange zatrudni
przedstawicieli handlowych, tel. (046) 83704-79, tel. kom. 0501-180-770 e-mail:
machmax@patro.pl.

Agencja Pracy DAB zatrudni mężczyzn
na stanowisko pracownik fizyczny
(pakowacz). CV składać w biurze ul.
Świerczewskiego 1A, II piętro p. 203
poniedziałek -piątek godz. 9.00-16.00.
Cukiernika do kremówki, pomoc, Głowno,
tel. kom. 0660-989-008.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom. 0691-991000.
Zatrudnię szwaczki do szycia biustonoszy,
chałupniczki, Głowno, tel. (042) 710-88-65,
tel. kom. 0698-399-684.
Pracownik do pomocy w gospodarstwie
rolnym, okolice Łowicza, tel. kom. 0664728-865.
Zatrudnię kierowcę w transporcie krajowym,
tel. kom. 0605-045-699.
Zatrudnię 4 osoby do pakowania i
formowania skarpet, możliwość przyuczenia, tel. (046) 830-21-05, tel. kom.
0608-427-671.
Zakład krawiecki przyjmie do pracy na
żelazko (prace pomocnicze), tel. kom. 0601694-240.
Zatrudnię do pracy w sklepie monopolowym
w Łowiczu, tel. kom. 0698-841-938, 0888751-637 dzwonić po 15.00.
Zatrudnię do pracy w sklepie monopolowym
w Łowiczu, tel. kom. 0698-841-938, 0888751-637 dzwonić po 15.00.
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego,
tel. kom. 0696-022-597.
PPHU Steven zatrudni doświadczone formowaczki, tel. kom. 0606-832-571.
Zatrudnię panią w charakterze sprzedawcy,
wiek 30-40 lat, tel. kom. 0503-135-431,
0503-072-397.
IZOLBET-GOSTYNIN zatrudni kierowców kat. C+E z praktyką w transporcie krajowym i międzynarodowym,
tel. (024) 235-23-17.
Zatrudnię parkieciarza z doświadczeniem duże zarobki, tel. kom. 0502-262-296.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 0609-100100.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu dziecięcego
w Łowiczu, tel. kom. 0512-330-849.

Zatrudnię sprzedawczynię, tel. kom. 0501074-953.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego (odzież dziecięca), cały kraj, tel.
kom. 0604-943-696.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0880-004-449.
Zatrudnię ekspedientkę do małego sklepu
spożywczego w Głownie, wiek 20-30 lat, tel.
kom. 0889-980-093.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom. 0601360-267.
Zatrudnię brygadzistę do szwalni
(odzież dziecięca), tel. kom. 0604943-696.

Firma z Łowicza zatrudni plastyka z
dobrą znajomością komputera, tel.
kom. 0668-479-265.
Zatrudnię pracowników do przyuczenia na
stanowisko frezer -szlifierz i mechanik maszyn, Głowno, tel. kom. 0601-076-850.
Kierowca kat. C + E, wyjazdy LIDL Stryków, tel. kom. 0607-267-278.
Kierowca C + E, kraj, tel. kom. 0609-810814.

Firma poszukuję osoby do ekspozycji
towaru (wykładania), tel. kom. 0503141-236.
Zatrudnię pomoc domową, okolice Głowna,
tel. kom. 0607-174-084.
Przyjmę na stanowisko przedstawiciela handlowego, doświadczenie mile
widziane, prawo jazdy kat. B na terenie
dawnego woj. skierniewickiego, tel.
kom. 0502-143-559.
Zatrudnię do kwiaciarni w Łowiczu, tel. kom.
0600-741-134.
Zatrudnię panią do baru chińskiego,
tel. (046) 830-38-18, tel. kom. 0785-641211.
Potrzebny mężczyzna do pracy w ogrodzie.
Tel. kom. 0792-170-744.
Firma okienna zatrudni handlowców oraz
zastępcę kierownika do sklepu w Rawie
Mazowieckiej. Tel. 046/814-51-21.
Zatrudnię do ociepleń glazurników i gipsiarzy, okolice Białej Rawskiej. Tel. kom.
0607-943-198.
Do hurtowni. Tel. kom. 0785-113-833.
Firma dekarsko-blacharska zatrudni pracownika z okolic Rawy Mazowieckiej. Tel. kom.
0693-532-579.
Firma poszukuje osoby do ekspozycji (wykładanie) towaru. Skierniewice i okolice. Tel.
kom. 0503-141-236.
Pilnie zatrudnię osobę do pracy biurowej ze
znajomością języka niemieckiego, Skierniewice lub okolice. Tel. kom. 0508-062-696.
Zespół muzyczny coverowy funkcjonujący
na rynku zatrudni wokalistkę (ewentualnie z
doświadczeniem). Tylko poważne oferty. Tel.
kom. 0502-247-987. bold
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera oraz uczniów na
rok 2008 w salonie fryzjerskim Anagenna w
hotelu Ossa. Tel. kom. 0608-304-030.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, dostarczę
maszyny. Tel. kom. 0784-531-010.
Szwaczki zatrudnię, dobre stawki, całoroczne
szycie, rejestracja. Tel. kom. 0501-624-411.
Zatrudnię do ochrony w sklepie. Tel. kom.
0506-688-670.

Piekarnia w Kowiesach zatrudni kierowcę,
przedstawiciela handlowego. Zapraszamy do
współpracy. Tel. kom. 0601-286-785.

Zatrudnię pracowników magazynowych na
skupie owoców w miejscowości Franopol.
Tel. kom. 0606-205-506.
Zlecę pracę dodatkową na stałe. Tel. kom.
0608-660-190.
Zatrudnię pracowników: specjalistę ds. środków ochrony roślin, magazyniera w salonie
meblowym. Tel. 046/833-22-09.
Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. kom. 0608173-017.
Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel.
kom. 0604-136-932.
Poszukuję opiekunki do dziecka. Tel. kom.
0668-434-145.
Firma zatrudni pracowników budowlanych:
murarzy i pomocników. Informacja: Mszczonów, ul. Północna 26 w godz. 7-15. bold
Zatrudnię kierowcę do składu materiałów
budowlanych w Żyrardowie. Tel. kom. 0693078-300. bold

Zatrudnię pracowników montera i operatora
koparki, tel. kom. 0606-939-170.

Zatrudnię kierowcę kat. C, mile widziane
uprawnienia HDS. Praca Żyrardów. Tel. kom.
0500-133-273, 046/856-39-26.

Sprzedawca do sklepu AGD - RTV, tel.
kom. 0784-043-952, 0790-030-387.

Poszukuję opiekunki do 7-miesięcznej dziewczynki, os. Widok, tel. kom. 0506-154-493.

Avon - sprzedawaj kosmetyki i zarabiaj.
Kupuj dla siebie taniej. W prezencie 8 kosmetyków., tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego, branża rolnicza, tel. kom. 0606112-794.
Dodatkowa - sprzedaż perfum - oryginalne
zapachy, tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie, tel. kom.
0506-115-015.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. kom. 0512-365424.

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E, kraj. Tel.
kom. 0691-469-942.

Potrzebne szwaczki do szycia kurtek, mogą
być chałupniczki. Tel. kom. 0662-205-692.

Kierowcę na ciągnik siodłowy, tel. kom.
0609-999-685.

Commercial Union zatrudni Kierownika
Sprzedaży. CV na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B.

Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni mężczyznę, mile widziane prawo jazdy kat. B, T,
okolice Rybna, tel. kom. 0608-400-447.

Zatrudnię na część etatu do prac gospodarczych z umiejętnościami wykonywania prac
budowlanych, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.

Pracownika ogólnobudowlanego, tel. kom.
0609-999-685.

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę. Tel. kom.
0505-053-560.

Firma dekarsko-blacharska zatrudni pracowników. Tel. kom. 0603-316-382. bold

Zatrudnię tynkarzy do pracy na agregacie. Tel.
kom. 0515-924-658.

Avon zostań konsultantką, atrakcyjna
oferta promocyjna tylko do końca marca. SMS/tel. kom. 0501-032-378.

Zatrudnię technika dentystycznego w pełnym wymiarze godzin Żyrardów. Tel. kom.
0601-802-308.

Zatrudnię szwaczkę na stebnówkę (Głowno),
tel. kom. 0503-014-494.

OPOZH z siedzibą: 95-015 Głowno, ul.
Brzozowa 4/6 zatrudni kierowców z
prawem jazdy kat. C+E, transport krajowy i międzynarodowy, tel. (042) 71911-06, tel. kom. 0502-053-546.

Stacja Paliw zatrudni pracownika podjazdu,
tel. kom. 0609-999-685.

Agent Nieruchomości (także bez doświadczenia) do współpracy w biurze w Sochaczewie. Działalność na terenie Skierniewic,
Żyrardowa i okolicy. Wymagany własny
samochód oraz dyspozycyjność. Oferujemy
szkolenie, wszelkie narzędzia pracy, zwrot
kosztów i wysokie prowizje (do 45%). CV
na r.moskal@podwarszawskie.pl. Tel. kom.
0667-333-333. bold

Montażystów okien z prawem jazdy kat. B.
Tel. kom. 600-575-555. bold
Commercial Union zatrudni kierownika ds.
rekrutacji. CV na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B.
Ekspedientkę, sklep ogólnospożywczy
Puszcza Mariańska, Kamion, także na staż,
praktyki, bez żadnych ograniczeń. Tel. kom.
0605-881-822, 0601-076-657.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych. Tel. kom. 0602-779-602. bold
Firma budowlana zatrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane
do pracy na budowie na terenie całego kraju.
Tel. kom. 0 46/833-98-28 wew. 18. bold
Firma zatrudni kierownika robót drogowych.
Tel. kom. 0 46/833-98-28 wew. 11. bold
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych
o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym.
Tel. kom. 0 46/833-98-28 w. 11, 0601-298842. bold

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. (046) 837-8043 (046) 837-27-85 Łowicz.
Przyjmę pracę chałupniczą, tel. (046) 83885-72.

Osoby dobrze jeżdżące konno, nie posiadające
własnego konia proszę o kontakt, tel. kom.
0506-169-967.
Avon- bez wpisowego. SMS/Tel. kom. 0502616-468, 046/832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. kom. 0512-115-030.

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa, tel. kom. 0698-778-366, 0692619-692.

Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”, tel.
kom. 0607-916-001.

Docieplanie poddaszy, ścianki gipsowe,
gładzie, sufity podwieszane - profesjonalnie.
Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972 0604645-981.

Absolwentka studium fryzjerskiego, szuka
pracy, tel. kom. 0880-133-951.
Podejmę każdą pracę fizyczną, tel. kom.
0667-286-775.
Młody, dyspozycyjny, mgr pedagogiki
resocjalizacyjnej, szuka pracy, tel. kom.
0783-477-283.
Młoda, energiczna emerytka z dobra znajomością zawodu sprzedawcy podejmie pracę
w okolicach Głowna, Strykowa, tel. kom.
0500-443-272.
Przyjmę chałupnictwo na overlock (dzianina,
czapki), tel. kom. 0785-623-446.
Absolwent policealnego studium
optycznego - szuka pracy, tel. kom.
0665-205-433.
Szukam pracy, lat 40, wózki widłowe, spawacz, mechanik, tel. kom. 0783-985-848.
Przeszyjemy chałupniczo, tel. kom. 0604169-735.
Przyjmę pracę chałupniczą, tel. kom. 0601868-988.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator
wózka widłowego, 25 lat, tel. kom. 0788803-014.
Młody, dyspozycyjny szuka pracy, prawo jazdy B, C, C+E, w trakcie uprawnienia II WJO.
Tel. kom. 0695-289-120 po 19.30.
Emeryt samochodziarz, praktyka w blacharstwie i lakiernictwie, uprawnienia spawalnicze elektryczno- gazowe, prawo jazdy kat. I,
pomoże w warsztacie lub inne propozycje.
Tel. kom. 0609-843-049.
Technik masażu leczniczego podejmie pracę
w Skierniewicach (i okolice). Tel. kom. 0516942-627, 046/831-06-81.
Zaopiekuję się dzieckiem chodzącym lub
starszą osobą, jestem bez nałogów. Tel. kom.
0693-796-981.
Księgowa - duże doświadczenie przyjmie
pracę. Tel. kom. 0510-249-670.

Remonty kompleksowe, tel. kom. 0608-810953 0602-513-558.

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 - DVD, tel. kom.
0603-451-221.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48,
tel. kom. 0504-057-550.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312048.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny, komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio +
zdjęcia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00, tel.
kom. 0602-633-407.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto, profesjonalnie,
tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606302-466.
Fotografia. Tel. kom. 0505-650-497.
Wideofilmowanie, wysoka jakość. Tel.
046/833-88-08, 0696-011-351.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie. Tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.republika.pl
Wideofilmowanie, zdjęcia. Tel. kom. 0509105-004. bold
Foto-Video “Clip” wideofilmowanie, fotografowanie, wesela, studniówki itp. Cyfrowo i
profesjonalnie. Tel. kom. 0606-218-624.

Docieplanie budynków - profesjonalnie.
Dostawa, montaż. Elbo s.c., tel. kom. 0502228-972 0604-645-981.

Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, tel. kom. 0604-413-669.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, tel.
kom. 0515-236-149.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne,
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Wykańczanie wnętrz, glazura, gipsy,
panele, niemiecka precyzja, tel. kom.
0880-332-481.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.
Brukarstwo, tel. kom. 0500296-192.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 0693-824-684.
Hydrauliczne, tanio, tel. kom. 0609-135497.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Układanie glazury, terakoty. Kapitalne remonty łazienek, tel. kom. 0602-648-497.
Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0662-300325.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, ogrodzenia, tel. kom. 0600-917-292,
0507-431-463.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
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Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180959.

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 0601-207-689.

Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.

Malowanie, gipsowanie, płyty gipsowe, płytki, remonty, tel. kom. 0516-107-876.

Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzna, glazura, terakota, adaptacje poddaszy,
wykończenia wnetrz, faktury VAT, tel. kom.
0606-737-576.

Gładzie, malowanie, glazura, panele, itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Tynki gipsowe, agregatem, tel. kom.
0506-114-981.

Gładzie, malowanie, glazura, panele, itp., tel.
kom. 0508-313-799.

Docieplanie ścian i poddaszy, gładź gipsowa,
ścianki działowe G-K, tel. kom. 0722396-155.

Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.

Glazura, terakota, remonty łazienek,
solidnie, tel. kom. 0693-922-742.

Schody, poręcze, drzwi, bramy wyrób i montaż, tel. kom. 0606-617-497.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.

Montaż kominków - ogrzewanie domów, tel.
kom. 0668-501-962 wieczorem.

Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.

Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, poddasza, panele, tel. kom. 0516431-090.

Gładź gipsowa, podłogi szwedzkie,
glazura i terakota - ceny konkurencyjne, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.

Malowanie, gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe - wykonam, tel. kom. 0516153-870.

Tynki agregatem, docieplanie poddaszy Elbo
S.C, tel. kom. 0502-228-972.

Remonty, adaptacje, tel. kom. 0607196-356.

Remonty, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0791-384-320.

Usługi remontowe. Glazura, terakota, panele,
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, gładź, malowanie,
szafy, pawlacze. Wymiana okien i drzwi,
tel. (046) 837-73-99, tel. kom. 0605-562651.

Glazura, terakota, malowanie, panele, gładź,
klinkier, kamień naturalny i inne remontowowykończeniowe, tel. kom. 0698-068-889.

Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.

Wykończenie wnętrz, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 0698-334-413.

Ślusarz na telefon - zamki, awaryjne otwieranie mieszkań, dorabianie kluczy, tel. kom.
0606-319-335.

Wykończenie wnętrz, profesjonalnie, glazura,
terakota, gipsowanie, malowanie i klinkier, tel.
kom. 0514-952-235.

Dekarstwo, układanie dachówki ceramicznej,
blachodachówki, gontów, papy termozgrzewalnej, tel. kom. 0502-997-674.

Glazura, terakota, panele, bez nałogów, tel.
kom. 0606-319-335.
Balustardy, bramy, ogrodzenia, tralki balkonowe itp.,
tel. (042) 719-48-16, tel. kom.
0502-322-897.
Remonty mieszkaniowe, adaptacja poddaszy,
docieplanie, wykańczanie wnętrz, glazura i
terakota, tel. kom. 0666-227-338.
Parkieciarstwo, cyklinowanie, bezpyłowo,
profesjonalnie, tel. kom. 0502-262-296.
Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz, docieplenia budynku, wolne
terminy, tel. kom. 0607-328-032.
Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0514-695860.

Ocieplanie poddaszy. Montaż ścianek, sufitów. Inne, tel. kom. 0886-700-243.

Usługi stolarskie, wyrób, montaż schodów,
tel. kom. 0663-766-557.

Tynki, wylewki, murowanie budynków gospodarczych, tel. kom. 0782-719-099.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki, tel.
kom. 0697-892-966.

Usługi murarsko-tynkarskie, docieplenia, wykończenia wnętrz. Fachowo i
solidnie, tel. kom. 0694-007-906.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0505-092-767.

Usługi ogólnobudowlane, budowy od podstaw domów i gospodarczych, ogrodzenia
z klinkieru. Układanie glazury, terakoty, tel.
kom. 0666-324-702.

Wykonywanie gładzi, malowanie, glazura,
terakota, drobne naprawy elektryczne, hydrauliczne, panele ścienne i podłogowe, tel.
kom. 0511-354-215.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.

Tynki gipsowe, wylewki maszynowo, tel.
kom. 0500-037-006.

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503.

Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Solidne układanie glazury, terakoty, tynki,
posadzki, murowanie, gipsy, docieplanie,
panele, klinkier, tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0885-638-636.
Firma wykonuje: ogrodzenia kute z profila,
klinkier, bramy przesuwane i skrzydłowe,
balustrady. Od podstaw. konkurencyjne ceny,
faktura Vat, tel. kom. 0787-240-507.
Kompleksowe usługi remontowo-budowlane,
klinkier, tel. kom. 0501-149-093.
Konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych,
szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota,
przystępne ceny, tel. kom. 0721-280-655.
Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. kom.
0505-140-155, 0505-140-133.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Wykonujemy usługi budowlane w
zakresie docieplania elewacji budynków, adaptacji poddaszy, prace
remontowo-wykończeniowe. DamirBud, tel. (046) 837-33-24, tel. kom.
0691-979-310.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.

Panele podłogowe, ścienne boazeria, gładź,
malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541373.
Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.
Usługi ślusarsko-spawalnicze: bramy, przęsła,
kraty, balustrady, konstrukcje stalowe, drzwi
stalowe, tel. kom. 0512-095-869.
Budowa, remonty, klinkier, tel. kom. 0692497-058.
Szybko, solidnie - remonty, tel.
kom. 0606-343-540.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Wykopy minikoparką, tel. kom. 0501074-060.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane, poddasza, panele podłogowe, glazura
i terakota, tel. kom. 0505-024-964.
Tynki, styropian, remonty, tel. kom. 0604571-542.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403988.

Tynki wykonuję, tel. kom. 0663-868-133.

Remonty mieszkań, zabudowa poddaszy,
płyta k/g, sufity podwieszane, malowanie,
gładzie gipsowe, glazura, panele podłogowe,
tel. kom. 0505-024-964.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Poddasza, gładź, panele ścienne, podłogowe,
płyty k/g, montaż drzwi, okien, mozaika,
docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplenia budynków, tel.
kom. 0880-542-743.
Gładź, malowanie, panele podłogowe, tel.
kom. 0662-300-325.
Glazura, terakota, łazienki kompleksowo, tel.
kom. 0662-300-344.
Układanie krawężników, kostki, płyt
chodnikowych, wykonywanie wylewek, pokrycia dachowe, tel. kom.
0507-043-684.
Glazura, terakota, panele podłogowe, ścienne,
malowanie, solidnie, tanio, krótkie terminy,
tel. kom. 0793-666-124.
Sprzedaż okien PCV, materiały budowlane, tel. (046) 830-35-21 po 18.00, tel.
kom. 0664-063-688.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele
podłogowe, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 0668-462-197.

Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel. kom.
0508-213-801.

Wykonujemy tynki gipsowe, wylewki
betonowe z agregatu, tel. kom. 0691979-310.

Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35, tel.
kom. 0600-294-318.

Ocieplanie poddaszy. Montaż ścianek,
sufitów, gładzie, malowanie, itp., tel. kom.
0886-700-243.

Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota, malowanie, gipsowanie itp., tel.
kom. 0500-333-662.

Transport 2 t, 4 m, towary, przeprowadzki,
tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Odstąpię termin w restauracji Szkiełka
dnia 21 czerwca 2008 roku, tel. kom.
0601-782-639.
Zespół muzyczny - wesela, tel. (046) 838-3923, tel. kom. 0601-854-670.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom. 0601-207-689.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
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.

Masz problem z komputerem - zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Dekoracje sal weselnych i imprez okolicznościowych, tel. kom. 0784-487-536
0693-776-474.
Zawiozę do ślubu - biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0500-725-683.

Anteny satelitarne: Cyfra, Polsat, Nka,
CB-radia. Montaż, serwis, pełny zakres
usług, tel. kom. 0509-963-064.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale.
Wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0605911-766.

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne, tel.
kom. 0604-245-722.

Zespół „Kosęda”, tel. kom. 0517-493-465.

Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0510158-880.

Kompleksowo wykonujemy usługi hydrauliczne, tel. kom. 0509-137-971.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, wideodomofony. Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel. kom.
0508-862-015 0504-877-307.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0663-531509.
Alarmy, domofony, telewizja przemysłowa, TV- Sat., kontrola dostępu,
systemy przyzywowe, automatyka do
bram, e-mail: jantarplus@plusnet.pl,
tel. kom. 0691-715-506, 0609-688-506.
Instalacje elektryczne, 500 zł/dom, tel. kom.
0605-274-529.
Usługi hydrauliczne pełen zakres, projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kotłownie na
eko - groszek, tel. (046) 838-74-83, tel. kom.
0508-132-321.

Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne,
okolicznościowe, tel. kom. 0695-551572, Łowicz.
Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio, tel.
kom. 0500-371-161.
Limuzyna Lincoln, tel. kom. 0605305-579.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693543-604, 0698-068-388.
Zespół „Kris”, bale, wesela, organy, perkusja,
saksofon, gitara, akordeon, wokalistka, tel.
kom. 0502-473-091.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0605-760-018.

Zespół ExVenus, tel. kom. 0604-318-472.

Zakładanie paznokci akrylowych, tel. kom.
0693-552-220.
Atrakcyjna dekoracja sal weselnych, kościołów, inne. Stół wiejski, tel. (046) 837-95-67,
tel. kom. 0512-250-166.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.
kom. 0609-722-809 8.00 -17.00.
Profesjonalny serwis komputerowy, tel. kom. 0607-122-199.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis, tel. kom. 0889-474-502.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc techniczna, sieci komputerowe,
instalacje neostrady, składanie komputerów, części i podzespoły komputerowe, tel. kom. 0696-803-050.
Śluby BMW3, Volvo XC90. Tanio, tel. kom.
0508-909-732.
Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny,
nowy. Tanio, tel. kom. 0600-161-174.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.

Profesjonalne pranie dywanów i tapicerek
samochodowych u nas najtaniej. Odbieramy
dywany od klienta i odwozimy w cenie prania,
tel. kom. 0696-081-970.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal
Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) 83744-25.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w skórze. Łowicz,
Bolimowska 22, środy godz. 11-17.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.
Podwiozę do ślubu samochodem PLYMOUTH VOLARE z lat sześćdziesiątych - Amerykan 6-cio osobowy. Mogę wysłać zdjęcia,
tel. kom. 0506-169-967.
Podwiozę do ślubu 100-letnim białym powozem w parę białych (siwych) koni. Przyjmuję
zamówienia na 2008 rok, gwarantuję niezapomniane przeżycia. Mogę wysłać zdjęcia, tel.
kom. 0506-169-967.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.
Tani przewóz „BUS”, 8-osobowy: do pracy,
wesela, przysięgi, wycieczki, tel. kom. 0603709-302.
Geodezja, mapy, podziały, inwentaryzacja, tyczenie, tel. kom. 0501444-823.
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.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Zaginęło świadectwo ukończenia ZSR
Łowicz Blich na nazwisko Małgorzata
Piwowar.
Zespół z wokalistką, tel. (024) 285-41-08, tel.
kom. 0693-754-349.

Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.

Zespół wesela, tel. (046) 837-63-37.

Wykonuję kosiarki sadownicze, tel. (046) 83214-57.

Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Cięcie drzew, tel. kom. 0885-281-805.

Transport materiałów sypkich C.S + naczepa
wywrotka 28 t, tel. kom. 0604-645-981.

Oddam gruz, okolice Skierniewic, tel. kom.
0603-591-544.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.

Naprawa maszyn szwalniczych, tel. kom.
0604-169-735.

Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.

Usługi koparko-ładowarką, transport wywrotką 18 t, kruszywa ziemi czarnej. Tel. kom.
0693-565-564.

RTV serwis, ul. Krakowska 11. Naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne autoryzacje
firm: Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe,
Pioneer, Sharp, Telestar, Elemis, Shivaki,
Sunai i inne, tel. (046) 837-28-85.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela, zabawy, tel. kom. 0507-792-106.
Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań,
tel. kom. 0885-172-798.

Samotny bez zobowiązań bez nałogów zmotoryzowany pozna panią od 40 do 50 lat, tel.
kom. 0798-269-319.

Sprzedaż więźby dachowej na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, Bełchów Osiedle, tel.
kom. 0698-628-834.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.
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Kupię zboże, sprzedam ziemniaki, tel. kom.
0667-566-276.

Siano-kiszonkę w balotach pierwszy pokos,
tel. (042) 719-48-35 po 20.

Ziarna kukurydzy 40 t, tel. kom. 0693025-952.

Sprzedam kukurydzę, tel. kom. 0660-667464.

Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.

Słoma w kostkach, Jackowice, tel. kom.
0609-468-158.

Łubin wąskolistny, nie pryskany, tel. kom.
0504-313-408.

Pszenżyto, 9 t, tel. (046) 837-06-28 po 18.

Tona pszenicy jarej, słoma belowana w
małych kostkach ze stodoły, tel. kom. 0602129-661.

Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942.
Język niemiecki, tel. kom. 0665-219-607.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
tel. (046) 838-55-57, tel. kom. 0660-781884.
Język polski korepetycje, profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 0516-199-685.
Pomogę w lekcjach KL. I-III szkoła podstawowa, tel. kom. 0664-970-705.

Jałówki, roczne, półroczne, tel. kom. 0608643-187.
Kupię jałoszki, maksymalnie 60 kg, tel. kom.
0661-268-316.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0609348-375.
Kupię jałówkę, krowę na wycieleniu, mieszarkę do zboża i pszenżyto, tel. kom.
0601-523-016.

Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696-803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398514.

Język polski, korepetycje w domu ucznia, tel.
kom. 0509-766-108.
Prezentacje maturalne, wypracowania, tel.
kom. 0600-626-712.

Kosiarki listwowe Osy, sadzarki łańcuchowe
do ziemniaków, zgrabiarki Słoneczka IV,
atrakcyjne ceny, tel. (046) 838-72-80.

Pompę wtryskową do Ursusa 6-cylindrowego,
nową kupię, tel. kom. 0505-277-126 wieczorem.
Przetrząsacz karuzelowy, polski, tel. kom.
0608-674-362.
Ciągnik z przednim napędem do 100 KM,
tel. (024) 285-41-09.
Blok C-328, tel. (046) 874-73-99.
Kupię siewnik zbożowy 13, tel. kom. 0662013-909 wieczorem.
Siewnik konny, tel. kom. 0694-573-263.
Kupię rozsiewacz nawozów Motyl, tel. kom.
0694-198-506.

Geografia - matura - Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.

Prasa Z-224 lub Z-279/1, tel. kom.
0608-354-272.

Korepetycje, matematyka, student, tanio, tel.
kom. 0694-658-974.

Przyczepy rolnicze i ciężarowe, uszkodzone,
skorodowane, do remontu, tel. kom. 0600335-473.

Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303279.
Nauka gry na gitarze, organach, akordeonie,
z dojazdem (okolice Głowna, Strykowa,
Domaniewic). Nauczyciel muzyki z 18-letnią
praktyką, tel. kom. 0604-830-530.

Łubin słodki wąskolistny 1 t, tel. kom. 0606145-529.
Siano okrągłe belki, Złaków Kościelny, tel.
kom. 0604-457-742.
Wysłodki suszone brykietowane, młóto
suszone brukietowane, soja, tel. kom. 0601210-549.

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

Kosiarka rotacyjna, używana, tel. kom.
0608-643-187.

Prezentacje maturalne, solidnie, tanio, tel.
kom. 0509-766-108.

Sprzedam belki siana120 x 120, tylnie koła
wraz z tarczami do MTZ, tel. (046) 83922-92.

Siano w kostkach, tel. (046) 838-85-55.

Język niemiecki, studentka (weekendy),
Zduny, tel. kom. 0604-181-556.

Studentka angielskiego - korepetycje, dzieci,
młodzież, Łowicz, tel. kom. 0693-974-904.

Kwota Mleczna 20 000 kg, tel. kom. 0502633-591.

Burak pastewny, Łaguszew, tel. kom. 0605591-610.

Pługi 2-, 3-skibowe, ciągnikowe, siewniki zgrabiarki konne, atrakcyjne ceny,
tel. (046) 838-72-80.

Chemia, korepetycje dla wszystkich, tel. kom.
0501-249-892.

Siano, słoma, burak pastewny, okolice Bielaw,
tel. (046) 838-26-13.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko, tel. kom. 0509-984-797.

Poszukuję nauczyciela języka włoskiego - lekcje indywidualne, tel. kom.
0602-354-318.

Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji, tanio i profesjonalnie, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 0691-715-557.

Siano w balotach 120x120, tel. (046) 83871-71.

Młóto browarne 2x12 t, tel. kom. 0691605-463.

Prezentacje maturalne, pomoc, tel.
kom. 0608-433-138.
Prace zaliczeniowe z j. polskiego i historii, tel.
kom. 0602-490-715.

Zboże, siano, tel. kom. 0604-973-885.

Ziemniaki jadalne Lord, 40 gr/ kg,
tel. (046) 838-39-69.

Kupię prasę kostkującą, tel. kom. 0698654-080.
Siewnik konny 15, gm. Nieborów,
tel. (046) 838-57-47, tel. kom. 0691-417146.

Siano luzem i kostkowane, tel. kom. 0604089-021.

Siano, kwota mleczna, tel. (046) 838-72-03.
Sprzedam słomę z mieszanki, tel. kom.
0502-600-089.
Jęczmień, pszenżyto, tel. kom. 0502-585456.
Sprzedam siano belowane, atrakcyjna
cena, tel. (046) 838-59-58.
Sprzedam siano i słomę w kostkach,
tel. (046) 839-67-85, tel. kom. 0665-489174.

Poszukuję nauczyciela angielskiego przygotowującego do FCE, tel. kom. 0604-867-430.
Korepetycje - angielski, tel. kom. 0608116-097.

Siano kostka, słoma, tel. (042) 719-48-01.
Siano, Małszyce, tel. kom. 0693-126-226.
Siano w kostkach, tel. kom. 0880-306-056.
Siano w kostkach ok. 4 t, tel. kom. 0783699-295.
Pszenica ozima, świeża, 6t ; dwuletnia 4t,
tel. (024) 277-70-28.
Sprzedam czosnek, tel. (046) 839-10-18.
Sprzedam marchew, odpady, tel. (046) 83870-88, tel. kom. 0508-728-049.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.

Owies, tel. (046) 838-77-54 po 18.
Siano belowane, małe kostki, burak pastewny,
Zabostów Duży 14, tel. (046) 837-93-57, tel.
kom. 0500-820-107.
Ziemniaki jadalne: Irga, Lord, tel. (046) 83825-37.
Sprzedam siano ze stodoły w kostkach, okolice Bielaw, tel. (046) 839-22-65.

Owies, tel. (046) 838-75-17 wieczorem, tel.
kom. 0600-389-324.
Siano w kostkach, tel. (046) 838-50-86.
Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0504-011-119.

Kupię każdą ilość żyta, odbiorę własnym
transportem, tel. kom. 0697-536-596.
Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.
Skup żyta oraz wymiana na otręby, tel.
kom. 0501-713-862.
Kupię każdą ilość zboża paszowego, tel. kom.
0693-157-117.
Dynia na paszę, tel. kom. 0503-827-620.
Firma kupi jabłka na przeciery odmian:
Jonagold, Szampion, Kortland, Ligol,
Idared, płatne gotówką, tel. kom.
0505-068-787.

Sprzedam ziemniak sadzeniak Irga w grupie
A, tel. (024) 277-48-69.
Obornik kurzy dwuletni, tel. (042) 71989-32.
Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0605-105-404.
Sprzedam siano w kostkach, Urzecze, tel.
kom. 0601-239-800.
Marchew, buraczek sprzedam, tel.
kom. 0696-310-121.
Marchew sprzedam, tel. kom. 0696-310121.
Siano, luz, tanio, tel. kom. 0605-434-153.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach, tel. kom.
0660-980-085.
Pszenżyto, tel. kom. 0695-608-752.
Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, Irga,
buraczek, tel. kom. 0602-339-665.

Siano, tel. kom. 0605-393-660.

Sprzedam słomę kostkowaną i owies,
tel. (024) 277-72-50.

Mgr. anglistyki, wszystkie poziomy, tel. kom.
0507-506-905.

Owies 5 t, siano luzem i w dużych belach,
słoma w dużych belach, tel. kom. 0665739-107.

Jęczmień, żyto, mieszanka, pszenżyto, tel.
kom. 0889-513-764 po 16.

Sprzedam ok. 3 t pszenicy i 650 kg żyta
młynkowanego, tel. (046) 838-75-01.

Kupię kwotę mleczną, tel. kom. 0602551-264.

Sprzedam słomę owsianą w kostkach, tel.
kom. 0505-928-735.

Zboże paszowe. Sypień 16.

Kukurydza, tel. kom. 0889-479-672.

Kwotę mleczną kupię, tel. kom. 0503007-351.

Sprzedam siano w kostkach, tel. (046) 83852-00.

Siano i sinokiszonkę, tel. kom. 0692-648948.

Kupię T-25 ciągnik, tel. (046) 874-51-73.

Język angielski podstawówka + gimnazjum
(Dmosin), tel. kom. 0668-328-306.

Pszenice, owies- sprzedam, Zduny,
tel. (046) 839-11-61, tel. kom. 0666-075465.

Siano belowane, małe kostki, tel. (046) 83834-71.

Wypracowania - polski i prace z historii, tel.
kom. 0696-189-292.

Język rosyjski, tel. kom. 0694-669-147.

Słoma, tel. kom. 0696-441-178.

Sprzedam siano w kostkach, tel. (046) 83891-91.

Siano prasowane, Bednary 141, tel. (046) 83786-14 838-60-06.

Dachówkę czerwoną ze starych budynków - kupię, tel. kom. 0602-390809.

Siano belowane i luzem, tel. (046) 83967-95.

Siano i słoma w belkach, tel. kom. 0605929-120.

Kopaczka ciągnikowa, tel. kom. 0508494-190.

Prezentacje maturalne, wypracowania,
korepetycje z j. polskiego, tel. kom. 0518594-638.

Sprzedam mieszankę i ziarno, tel. kom.
0606-397-242.

Pszenica, tel. (046) 838-78-46.

Szkoły dla dorosłych, tel. kom. 0601-157958.

Chemia, Łowicz, tel. kom. 0508-186-335.

Mieszankę, tel. (042) 719-61-51, tel. kom.
0661-025-062.

Pszenżyto, tel. kom. 0692-119-203.
Pszenżyto 7 t, tel. kom. 0603-243-409.
Siano w kostkach, Wrzeczko 27, tel. (046) 83885-79, tel. kom. 0606-723-699.

Siano, tel. (046) 830-39-29.

Klacze ciężkie z rodowodem, tel. kom.
0506-335-466.
Jałówki wysokocielne, tel. kom. 0608643-187.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0600713-396.
Krowa jałówka na ocieleniu, tel. (046) 83814-14.

Sprzedam siano, okrągłe bele i kostka, tel.
kom. 0887-408-903.

Byk czarno-biały, 16 miesięczny, 450 kg,
Stachlew 2.
Jałówka na wycieleniu, termin koniec lutego,
tel. (042) 715-55-89.
Owce 40 szt. z młodymi, tel. (042) 719-61-51,
tel. kom. 0661-025-062.

Przetrząsacz karuzelowy, tel. kom.
0784-906-444.

Krowa na wycieleniu, trzeci cielak, wycielenie 23.02.2008 r., tel. (046) 838-08-66.

Siewka Amazonka 600 kg, agregat uprawowy
2m, śrutownik ssąco-tłoczący + mieszalnik 2 t,
tel. kom. 0501-368-724 0502-633-591.

Sprzedam prosiaki 40 szt. po 40 kg i 50 szt.
po 30 kg, tel. kom. 0782-583-272.
Krowa, wycielenie 18.02.2008, tel. kom.
0783-985-848.
Likwidacja gospodarstwa, sprzedam krowę
na wycieleniu (koniec lutego), krowę z cielakiem, tel. kom. 0608-254-009.
Jałówka wyskocielna, tel. (046) 838-1475, tel. kom. 0501-250-253.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, mięsną,
tel. (024) 722-12-46 wieczorem.
Sprzedam jałówki, tel. (024) 277-72-79.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (024) 277-97-02 po 20.00.
Sprzedam klacz źrebną rasy śląskiej, tel. kom.
0692-626-600.
Byk ok 400 kg, Kalenice 8, tel. (046) 83929-72.

Pszenica jara, rzepak jary, tel. kom. 0512522-648.

Jałówki 2 szt., wycielenie luty 2008 rok, tel.
kom. 0664-969-124.

Pszenica 700 zł, tel. kom. 0512-522-648.

Krowa na ocieleniu, tel. (046) 839-66-39.

Sprzedam kwotę mleczną i buraki pastewne,
woj. mazowieckie, tel. (024) 236-58-31.

Jałówka cielna, tel. (046) 838-13-85.
Trzy źrebaki roczne, tel. kom. 0787-489391.
Sprzedam byczka ok. 200 kg, tel. kom.
0693-066-536.

Siano, tel. (046) 838-83-54.

Sprzedam jałówkę cielną, luty, tel. kom.
0500-154-262.

Pszenżyto 2 t, Łyszkowice, tel. kom. 0508232-904.

Dwie jałówki wysokocielne, tel. (046) 83814-61.

Pszenżyto, owies, siano w kostkach, Sypień,
tel. (046) 838-64-75.
Siano belowane ok 120 belek, Stara Sucha,
tel. kom. 0513-047-617.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0607-317128.
Jęczmień 2,5 t, tel. (046) 838-74-04.

Pszenżyto, pszenica, siano, Zduny 157,
tel. (046) 838-76-94, tel. kom. 0661-025120.

Pszenica, jęczmień, tel. kom. 0509500-335.

Obornik, tel. (046) 838-73-09 po 20.

Słoma w dużych belach, tel. (046) 839-21-27,
tel. kom. 0694-203-717.

Zboże, tel. kom. 0604-781-918.

Zboże paszowe, tel. (046) 838-36-04.
Mieszanka zbożowa, żyto, tel. (046) 838-0281, tel. kom. 0668-343-616.

Siano prasowane, tel. (046) 838-57-90 (46)
863 61 11.

Kapusta kiszona 1200 kg z beczek, tel. kom.
0693-322-719.

Siano luzem, Placencja 6, tel. (046) 83038-98.

Sprzedam zboże paszowe i siano baloty, tel.
kom. 0600-415-353.
Pszenżyto, mieszanka, owies, Sromów, tel.
kom. 0697-634-075.
Sprzedam ziemniaki jadalne Denar 0,30 zł,
paszowe 0,20 zł, tel. kom. 0885-640-804.
Sprzedam słomę w kostkach z mieszanki,
tel. (042) 719-65-40.
Sprzedam siano, tel. (042) 719-62-03.
Siano belowane, łubin drobnolistny 2 t, tel.
kom. 0609-810-818.

Sprzedam ciągnik rolniczy Ferguson
3080, 1990 rok, 115 kM z przednim
napędem, stan bdb, tel. kom. 0509934-160.

Agregat przedsiewny 2,3-metrowy, deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług obrotowy
4-skibowy, siewka do nawozu 600 kg,żmijki
do zboża, tel. kom. 0509-293-050.

Wysłodki buraczane suche, wycinak do
kiszonek Stihl z windą nożowy, tel. (024) 27764-27 po 20.00.

Słoma, siano, Sypień 61, tel. (046) 83864-56.

Prasa Sipma Z-224/1 kostkująca, 1990 rok,
stan dobry, tel. (042) 719-56-02.

Zgrabiarka karuzelowa, tel. kom.
0784-906-444.

Sprzedam jałówki wysokocielne,
tel. (024) 277-92-34.

Siano belkowane, silnik elektryczny 380 V 8
kW, tel. (046) 830-32-31 po 17.00.

Sprzedam ładowacz Cyklop, stan bdb,
tel. (046) 861-11-07.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0517547-588.

Sprzedam kukurydzę, tel. kom. 0513-170802.

Sprzedam słomę prasowaną z pszenżyta i
mieszanki ze stodoły, okolice Sannik, tel.
kom. 0695-433-053.

Schładzalniki do mleka, dojarki, zamiana serwis, gwarancja, tel. (046) 833-0727, tel. kom. 0505-039-888.

Jałówka cielna 15.02.2008, tel. kom. 0506115-015.

Sprzedam jałówkę, termin wycielenia 24
marzec, gm. Kocierzew, tel. kom. 0606383-861.

Sprzedam buraczek czerwony duży, tel. kom.
0696-852-727.

Ursus C-360, tel. kom. 0663-994-140.

Wycinaki do kiszonki, śrutownik bijakowy
ssąco-tłoczący z mieszalnikiem, rozrzutniki
obornika 4t, 6t, roztrząsacz karuzelowy 5,2 m,
orkan do zielonek, tel. kom. 0509-293-050.

Pszenżyto, tel. kom. 0603-401-075.

Burak pastewny, tel. kom. 0608-568-177.

Sprzedam marchew i pietruszkę, tel. kom.
0663-667-421.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0663570-040.

Jałówka wysokocielna, tel. (042) 719-57-28.

Siano prasowane, tel. (046) 838-04-73.

Sprzedam ziemniaki Lord jadalne,
tel. (046) 874-75-93.

Pług obrotowy 3x1, tel. kom. 0604-754-415.
Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry,
zdrowotność. Transport gratis, tel. (052) 38144-50, tel. kom. 0608-591-474.

Siano w kostkach i w belach, Pilaszków,
tel. (046) 837-14-44, tel. kom. 0668-407362.
Łubin żółty, tel. kom. 0516-840-563.

Prasy rolujące 120x120 Claas, Krone,
Deutz-Fahr, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0604-177-205.

Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin,
doradztwo, hurt - detal. CHEMFIL,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.
Dwa maszty przystosowane do ciągnika,
rozrzutnik 2-osiowy, wywrotnica do skrzynio-palet, przyczepa 8 t, wywrot, tel. kom.
0601-210-549.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, tel. kom.
0693-974-930.
Ciągnik rolniczy John Deer, 1986 rok, Ursus
C-360, 1972 rok, po kapitalnym remoncie,
przyczepa samozbierająca Malo, 1990 rok,
dmuchawa do siana, tel. (046) 838-43-45, tel.
kom. 0602-519-741.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
pług 3-skibowy, gable do Cyklopa do okopowych, I właściciel, tel. kom. 0664-928-289.
Kombajn zbożowy Claas Dominator 66,
szer. robocza hederu 3,60 m, tel. kom. 0500041-366.
Przyczepa, wywrot, 8 t, HL 8011, stan idealny,
tel. kom. 0605-591-610.
Fendt 306 LSA, 1985 rok, 70 KM, Fendt
310 LSA, 1990 rok, 100 KM, Fendt 311
LSA, 1990 rok, 120 KM, Fendt 614 LSA,
1990 rok, tel. kom. 0604-078-564.
C-360, 1976 rok z kabiną, tel. kom. 0608621-839.
Krajzega, tel. kom. 0698-334-437.
Pług 3-skibowy, obrotowy, przyczepa do przewozu 2 koni, tel. kom. 0668-343-616.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Opryskiwacz 1200 zł, tel. kom. 0601-348897.
Ursus C-330, tel. kom. 0500-222-737.

Wszelkie maszyny sprowadzone z
zachodu, tel. kom. 0602-798-304, 0606206-957, 0880-855-578.
Wycinarki do kiszonek FELLA, STRAUMAN, KUHN, BAVL z windą, podwójny
nóż, tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Rozsiewacz do nawozów Amazone 402,
603, 803, 1200 l, RAUH, 450, 600, 900,
1100 l, tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Sprzedam komplet burt do przyczepy, tel.
kom. 0503-065-714.
Beczka do Ślęzy sadowniczej, nowa, tel. kom.
0506-188-515.
Maszyny ciągnikowe podstawowe likwidacja,
tel. kom. 0888-107-443.
Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki rotacyjne,
brony talerzowe, polowe, opryskiwacze, agregaty uprawowe, wały strunowe, rozsiewacze
nawozów, żmijki, karuzele, rozrzutniki, tury,
tel. kom. 0608-684-292.
Bezpośredni importer maszyn rolniczych
z Europy Zachodniej firma Mirbud oferuje
prasy zwijające Class i inne, duży wybór. Dla
klientów NIP UE Vat 0 %. Klewków 51 przy
trasie Poznańskiej, tel. kom. 0607-168-196.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.

Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.
MTZ Pronar 82 SA, 2004 rok, Ursus 1014,
1998 rok, tel. kom. 0501-504-723.
Prasa zwijająca Sipma Z-276/1, tel. kom.
0603-676-220.
Prasy belujące Sokółka, Warfama,
Sipma - ROL-INWEST Bielawy, tel.
kom. 0506-140-584.
Bizon Z-056, 1988 rok, tel. kom. 0696425-214.
Pług grudziądzki 4-skibowy 14 cali, tel. kom.
0606-485-033.
Orkan, tel. kom. 0607-889-775.
Prasa Z-224/1, 1998 rok, pług 3-skibowy, grudziądzki, C-360-3P, tel. kom. 0668-807-613.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan idealny, tel. kom.
0609-184-092.
Przyczepa samozbierająca Jugosławianka, z
nożami, tel. (024) 285-51-05.
Śrutownik na kamieniach polowych, tel. kom.
0664-715-685.
Sianokiszonka w balotach, tanio, tel. kom.
0668-162-199.
Kosiarka dyskowa Lelly 3 m 1996 rok, pług
Kverneland 2-skibowy,obrotowy, tel. kom.
0600-822-089.
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Deszczownie, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam rębak do drewna, tel. kom. 0603696-116.
Kombajn zbożowy Fortschritt E512,
tel. (024) 285-85-80.
Sprzedam Ursus 1214/86, pług 5 obracany
Overum XL, Ursus 80, pszenżyto 50 t, tel.
kom. 0602-673-181.
Sprzedam sieczkarnie jednorzędową do
kukurydzy, ładowacz ciągnikowy zapinany
od tyłu, tel. kom. 0692-650-224.
Agregat uprawowy, szer. 2.20, tel. kom.
0513-332-591.
Cyklop czeski, silnik elektryczny 10 kW,
Siemens, tel. kom. 0501-788-002.
Chwytak do bel, sianokiszonki zakładany z
tyłu, ścisk hydrauliczny, 1999 rok, tel. kom.
0604-293-397.
Silos 20 t, kombajn ZO-56, 1987 rok, MF-698
+ tur, tel. kom. 0600-820-374.
Beczka 4500 l, cyklop 1987 rok, pług
5-skibowy, tel. (046) 838-79-27.
Rozrzutnik, Cyklop, roztrząsacz do siana
Słoneczko, tel. kom. 0669-346-292.
Przyczepa HL-11, pług Kverneland
4-skibowy, obrotowy, tury do ciągników, tel.
kom. 0660-733-094.
Siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom.
0663-505-438.

31.01.2008 r.
Ursus 4512, 1997 rok, prasa zwijająca
Z-279/1, 1998 rok, tel. kom. 0604-976-452.
Sadzarka do ziemniaków, opryskiwacz 350
l, rotacyjna, piec miałowy, tel. kom. 0600820-374.
Dojarka 2-konwiowa, tel. kom. 0669-346292.
Migomat spawalniczy, myjka, ciepła, zimna
woda, tel. kom. 0600-820-374.
Sprzedam kombajn Anna, tel. (024) 28216-71.
Beczka asenizacyjna 10000 HTS, Cyklop,
rozsiewacz nawozów Lej, Kos, tel. kom.
0600-335-473.
Kombajn Bizon Z-056, 1987 rok, garażowany, stan bdb, tel. (024) 277-71-52.
Koła kompletne tylne do C-360, pług, kultywator, tel. kom. 0692-617-239.
Siewnik zbożowy składany 25 rurek,
tel. (046) 838-15-19, tel. kom. 0503-151450.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
tel. (046) 838-77-22.
Kombajn Bizon Z-056, 1995 rok, stan
dbd, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0693286-047.
Kombajn Bizon Z-056, tel. kom. 0515938-370.
Siewnik konny, 21 rurek, Seligów 29.

Silnik C-360, blok, miska olejowa od Perkinsa, przyczepa, spawarka Bester 315,
tel. (042) 719-48-01.

Siewnik do kukurydzy, 6-rzędowy, z dozownikiem nawozu Monosen, tel. kom.
0608-447-146.

Przyczepa wywrotka HL-8011, 8 t,
tel. (046) 838-48-29, tel. kom. 0602855-861.

Ciągnik rolniczy z turem, Białoruś, 1986 rok,
tel. kom. 0885-479-030.

Ursus C-360 1980 rok, tel. (042) 719-67-10.

Prasa rolująca, 1997 rok, stan idealny, tel.
kom. 0696-342-886.

Rozrzutnik 1-osiowy, przyczepę 6 t, dojarkę,
bąka, tel. kom. 0504-514-717.

Kosiarka rotacyjna, Polska - Słupsk, tel. kom.
0514-942-185.

Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 0506-487919.

C-360, 1984 rok, w oryginale, I właściciel
lub zamienię na Zetora 72-45, tel. kom.
0515-291-421.

Kultywator, ładowacz obornika, opryskiwacz
400 l, przyczepka ciągnikowa, tel. kom.
0698-243-451.
Prasa Sipma Z-224/1, 1996 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-48-44.
Glebogryzarka, dobry stan, silnik 11kW na
wózku, tel. (046) 838-99-68.
Ciągnik Ursus C-328, 1967 rok, 9500 zl,
tel. (046) 838-17-06.
Przyczepy wywrotki, 4,5 i 6 t, tel. kom.
0600-335-473.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 2,
tel. kom. 0697-714-837.

Zetor, C330, silniki różne, Cyklop z białoruśki, wycinak, agregat 45 KW, kerszer, opony,
MTZ, C330, siewniki 2 do 6 m, tel. kom.
0504-475-567.
MTZ BX 80, Białoruś sprzedam lub zamienię
na mniejsze, tel. kom. 0504-475-567.
Sadzarka polska do ziemniaków,
tel. (042) 719-60-22.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
siewnik punktowy do warzyw Kruk,
tel. (046) 837-13-76.
C-330, 1990 rok, tel. kom. 0505-140-388.

Dojarkę, schładzarkę, tanio, tel. kom. 0603609-674.

T-25, 1993 rok, tel. kom. 0888-985-445.

Prasę Claas 46, siatka, sznurek, okazja, tel.
kom. 0608-034-501.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
1994 rok, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0600-287-313.

Sprzedam siewnik zbożowy 2100 zł, tel. kom.
0663-647-066.
Gruber 7 łap 2500zł, tel. kom. 0663-647063.

C-360, stan bdb, tel. kom. 0501-615-395.

Nastewy do rozrzutnika 2-osiowego, tel. kom.
0693-025-952.

Obsypnik kopców - kiszonek, Wulkan, tel.
kom. 0697-714-837.

Rozrzutnik 1-osiowy 3,5 t, kosiarka rotacyjna, rozsiewacz ciągnikowy, tel. kom.
0516-138-601.

Sprzedam MTZ 82, 1991 rok, 1400 Mtg, stan
bdb, tel. kom. 0500-041-366.

Silnik Ursusa C-328, tel. kom. 0785-543269.

Wózek widłowy Linda, udźwig 4,5 t,
tel. (046) 861-25-51, tel. kom. 0606-989475.

Zetor 6718, tel. kom. 0509-454-738.

Śrutownik bijakowy 11kW ssąco-tłoczący,
Odolanów, tel. (046) 861-25-51, tel. kom.
0606-989-475.

Siewnik ciągnikowy, tel. kom. 0606401-265.

Ciągnik C-36-3P, 1989 rok, stan bdb, I
właściciel, rozrzutnik obornika, 1-osiowy,
tel. (046) 861-25-51, tel. kom. 0606-989475.
Agregat uprawowy 2,3 m oraz marchew,
tel. (046) 838-46-51, tel. kom. 0694-567258.
Pług 3, gniotownik walcowy do zboża,
dmuchawa do siana, duża, tel. kom. 0609843-635.

Siewnik 25 rurek, 2,5 m szer., tel. kom.
0691-508-458.

Sprzedam przyczepę samozbierającą, tel.
kom. 0602-315-644.
Koparko-spycharka Białoruś, 1985 rok,
koła 175/70/14, tel. kom. 0692-063-858
po 20.00.
C-360 3P, koła wąskie do 360 lub 5211,
siano, wysłodki suche, tel. kom. 0606-294284 wieczorem.
Agregat uprawowy, pług 3-skibowy, tel. kom.
0889-863-415.

Sprzedam Ursus C330, 1972 rok, odbudowa
2004, kombajn do zbioru fasoli szparagowej,
samolot do zbioru ogórków, tel. kom. 0600059-824.

Ursus C-360, stan bdb, tel. kom. 0608354-272.

Sprzedam przyczepę samozbierającą, stan
bdb, garażowana, tel. kom. 0693-066-532.

Kopaczka ciągnikowa, pająk do siana, tel.
kom. 0604-875-858.

Kabina do C-360, nowa, tel. kom. 0663252-589.

Rozrzutnik niemiecki, stan bdb, tel. kom.
0608-433-830.

Zetor 5211, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0607-809-288.

T-25, 1980 rok, stan bdb, tel. (046) 83817-76.

Ursus 3512, I właściciel, 100 Mth, 38.000 zł,
tel. kom. 0608-354-272.

Rozrusznik do C-330 i Fergusona, tel. kom.
0508-160-198.

W dniu 27 grudnia w rejonie Łowicza zaginął
nieduży piesek mieszaniec. Sierść czarna,
długa, brzuszek i ogon biały, pyszczek żółty
i łapki. Proszę o kontak. Nagroda, tel. kom.
0601-976-634.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów, www.
kwotymleczne.com, tel. (086) 273-60-26, tel.
kom. 0513-044-745.

Oddam wilka rocznego, tel. (046) 83833-26.

Opryskiwacz 400 l, używany, tel. (046) 83838-69.
Przód do ciągnika 360, wspornik osi, oś
okrągła kompletna, cena 550 zł, tel. (046) 83808-66.
Białoruś rolniczą, stan dobry, tel. (046) 87473-16.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy z nadstawkami do kiszonek, tel. kom. 0609-310-713.
Sprzedam- glebogryzarka, stan bdb, mało
używana, garażowana, tel. (046) 838-79-94,
tel. kom. 0886-315-855.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, tel.
kom. 0691-979-297.
Sprzedam tura do C 360 i sortownik do
ziemniaków z silnikiem elektrycznym,
tel. (046) 837-14-54.
Sprzedam beczkę Ślęzy, nowy, części do C-360 + Bizon, sadzarka czeska,
tel. (046) 838-98-98.
Pług obrotowy MF 3+1, tel. kom. 0660980-085.
Sprzedam silnik do Bizona, tel. kom. 0602339-665.
Łyżki od Białoruśki do piachu, tel. kom.
0512-452-513.
Kopaczkę elewatorową, sadzarkę łańcuchową, Kos, tel. kom. 0607-889-775.
Przyczepa samozbierająca T-010 polska, dmuchawa pionowa, śrutownik na kamienie, pług
3-skibowy, tel. kom. 0662-510-477.
Ursus 3512 lub Zetor 7245, tel. kom. 0501504-723.
Ursus 1014, Ursus U-902, tel. kom. 0500222-737.

Prasa Z-224/1, stan bdb, tel. kom. 0608106-614.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1992 rok, stan
bdb, Orkan II, 1985 rok, stan bdb, tel. kom.
0661-143-536.
Sprzedam kombajn Bizon Z-050, stan bdb,
dużo nowych podzespołów, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0600-295-023.
Siewniki zbożowe 2,25 m, 2,5 m, opony
12/4x28R, siewniki kukurydziane mechaniczne Eberchard i Klarin, sieczkarnia jednorzędowa Putinger Max25, okolice Wisły,
tel. kom. 0880-855-911.
Wózek widłowy Rak, tel. kom. 0607-809288.
Ciągnik Massey Ferguson 3080, stan bdb, tel.
kom. 0793-009-852.
Kopaczka z przystawką do cebuli, obcinarka
do cebuli, wentylator do suszenia, kultywator
z wałkiem, brony 3, pług dwuskibowy, tel.
kom. 0886-829-326.
Sprzedam pług 5-skibowy Unia Grudziądz,
stan bdb, tel. kom. 0608-171-821.
Ciągnik Fendt 75 kM, 1978 rok, 4x4 z Turem,
tel. kom. 0697-421-244.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy 1995/96
rok Sipma, stan dobry, tel. (024) 277-83-81
po 16.00.
Sprzedam ciągnik C-360-3P, 1984/85 rok,
przyczepa 4t, 6t, tel. kom. 0600-335-473.
Silnik do C-360, części do silnika Perkins, tel.
kom. 0600-335-473.
Pługi, brony, Kompina 10.

Prasa zwijająca Z-279/1, 2000 rok lub
Z-569/1, 2002 rok, tel. kom. 0501-504-723.

Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom. 0601-831673.

Prasa Z-224/1, tel. (042) 719-57-28.

Przyczepa wywrotka, dwustronna, 4,5 m/ 1,6
m, tel. kom. 0694-860-866.

Prasa Z-224/1, 1996 rok, pług 4-skibowy, tel.
kom. 0500-222-737.
Śrutownik, palnik elektryczny, tel. (046) 83766-52.
Ciągnik T-25, 1979 rok, zarejestrowany, stan
bdb, tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik C-360, 1982 rok, stan dobry, 12000
zł, C-355 z kabiną kwadratową, dobre
opony, 1979 rok, 9800 zł, obydwa zarejestrowane, kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0509-260-732.
Opiełacz do buraków i warzyw, 6-rzędowy
- wielorak, brony 5, Grudziądz, tel. kom.
0880-353-819.
Transport rolniczy, autolaweta, Głowno, tel.
kom. 0509-260-732.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, stan bdb,
tel. kom. 0880-353-819.
Rozdrabniacz do buraków Jemioł 1,5 kW,
rozdrabnicz do warzyw 3 kW (tnie na drobne),
tel. kom. 0880-353-819.
Siewnik Poznaniak, tel. kom. 0503-065714.

Wycinak do kiszonki, tel. kom. 0695-634163.
Ciągnik C-330, 1993 rok, bez prawa do rejestracji, 1300 Mtg, tel. kom. 0501-850-017.
Rozrzutnik 1-osiowy, opryskiwacz 400 l, grabiarka 7 do siana, obsypniki do ziemniaków,
tel. kom. 0501-850-017.
Dwu talerzowa siewka do nawozu Rauh, 1600
zł, tel. kom. 0608-447-146.
Ciągnik rolniczy Fortschritt ZT-323, A 4 x 4,
120 kM, nowe opony, zarejestrowany, stan
bdb, tel. kom. 0600-623-430.
Grabiarka Putinger 3 m, stan idealny, tel. kom.
0511-345-546.
Przetrząsarka Nejmajer, szer. 5m, tel. kom.
0511-345-546.
Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom. 0606-710841.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1998 rok,
przyczepa samozbierająca PO50/2, 1993 rok,
tel. (046) 838-37-01.

Ślęza sadownicza, tel. kom. 0506-188-515.

Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0791094-713.

Termit sadowniczy nowy, tel. kom. 0506188-515.

Ładowacz Trol, tel. (042) 719-58-67 po 19.00,
tel. kom. 0503-687-045.

Wentylator do opryskiwacza Ślęza, Termit,
pompa P-140, tel. kom. 0506-188-515.

Kultywator 1,8 m, opryskiwacz (do wymiany beczka), silnik C-360, tel. kom.
0604-413-948.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok, stan
dobry, tel. (046) 838-11-22.
Sadzarka czeska do ziemniaków,
tel. (046) 838-17-75.
Trelinka i płyty yomby 75x100, tel. kom.
0604-208-588.
Ursus 5314, 4 x 4, 1997 rok, C-360, oryginał
z kabiną, Wygoda 8.
Zetor 16245, 4 x 4, 1998 rok, 160 KM, stan
idealny, tel. kom. 0692-601-689.
Zetor 9540, 4 x 4, 1999 rok, 95 KM, stan
idealny, prasa Z-224, 1989 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Prasa Z-224/1 Sipma, 2000 rok, stan jak nowa,
tel. kom. 0692-601-689.
Ciągnik siodłowy Man TGA 410, 2001 rok,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom. 0608420-169.
Ładowacz czołowy Stoll Robust, 3-sekcyjny,
samopoziomujący, na joystick, do Zetora
9540, 10540 i pochodne, tel. kom. 0608420-169.
Sprzedam koparkę Waryński, tel. kom.
0606-939-170.
Sprzedam kopaczkę konną, tel. kom. 0694198-506.
Sprzedam prasę Z-224, tel. kom. 0601965-191.
Sprzedam chłodnicę do ciągnika MF 255,
głowicę i pompę hydrauliczną do Cyklopa
nową, tel. kom. 0601-965-191.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) 277-84-99.
Sprzedam kojce żelazne, tel. kom. 0887-606871 po 17.00.
Claas Dominator, tel. kom. 0512522-648.
Tur Zetora, tel. kom. 0512-522-648.
C-330, tel. kom. 0886-017-770.

Sadzarka do warzyw 4-rzędowa, prasa do słomy Welger, waga inwentarzowa 1 t, kombajn
do marchwi, tel. kom. 0608-400-447.
Sprzedam rury do nawadniania śr. 110 oraz
słomę, tel. kom. 0608-400-447.
Sprzedam deszczownię czeską dł. 280 m,
6000 zł, tel. kom. 0607-609-762.
Sprzedam kabinę do C-360, pług 3-skibowy,
tel. kom. 0607-156-221.
Kombajn ziemniaczany, Cyklop, tel. kom.
0516-415-809.
Przyczepa zbierająca Potinger (24 noże), tel.
kom. 0508-364-849.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy radziecki,
1989 rok, stan dobry, tel. kom. 0606-490951.
Pług 5-skibowy oryginalny Grudziądz, 1991
rok, nowe dechy i lemiesze, stan bdb, tel. kom.
0606-490-951.
Pług 3-skibowy, tel. kom. 0504-010-957.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, tel. kom.
0697-346-682.
Prasa kostkująca Z-224, tel. kom. 0693680-893.
Siewnik do nawozu Amazone, 600 kg,
obsypnik do kopców (duży), tel. kom. 0660408-769.

Sprzedam kwotę mleczną 11170 kg, tel. kom.
0665-554-486.
Kwotę mleczną, tel. kom. 0513-006-419.
Kwota mleczna 24902 kg, tel. (046) 83824-33.
Kwotę mleczną sprzedam, tel. kom.
0506-587-077.
Prasa Class Rolland 44 120/120, Bąków
Górny 35, gm. Zduny.
Zamienię obornik koński na słomę,
tel. (046) 838-55-18, tel. kom. 0502-255043.
Kwota mleczna 20000 kg, tel. (046) 83835-80.
Wydzierżawię kwotę mleczną, tel. kom.
0667-566-276.
Kwota mleczna 2500 kg, tel. kom. 0660532-069.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0500222-737.
Sprzedam kwotę mleczną 25000 kg, tel. kom.
0698-610-019.
Sprzedam kwotę mleczną 17000, mazowieckie, tel. kom. 0600-856-829.
Sprzedam kwotę mleczną 6300 kg, tel. kom.
0502-598-452.
Sprzedam kwotę mleczną 20000 kg, tel. kom.
0662-143-173.
Kwota mleczna 20000 kg, tel. kom. 0665130-039.
Obornik gęsi, tanio, tel. kom. 0512-476-760.
Kwota mleczna 10000 l, tel. kom. 0664949-036.
Kwota mleczna 10000 kg, k/ Bielaw, tel. kom.
0697-555-606.
Basen Alfa Laval 330 l, tel. kom. 0516192-717.
Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg, tel. kom.
0600-294-397.
Kwota mleczna 7500 kg, tel. (046) 838-61-31,
tel. kom. 0606-793-175.
Kwota 2337 kg, tel. (046) 838-62-77.
Kwota mleczna 15000 kg, tel. kom. 0660087-842.
Kwota mleczna 9547 kg, Czatolin, tel. kom.
0697-505-770.
Konstrukcja tunelu foliowego 33x7,
tel. (046) 838-27-13 wieczorem.
Sprzedam kwotę mleczną, schładzarkę do
mleka, silnik elektryczny 11kw, tel. (046) 83120-85.

Budy dla psów, różne wzory, tel. kom.
0669-034-210.
Dobermany 3-miesięczne, tel. kom. 0502585-456.
Buldog amerykański - szczenięta, tel.
kom. 0501-230-939.
Sznaucer miniaturka, krycie, tel. kom. 0512462-209.
Sprzedam lub zamienię kózki 4-miesięczne na
koziołka, tel. kom. 0696-836-896.
Sprzedam husky szczeniaki, tel. kom. 0692522-467.
Sprzedam 3 szczeniaki kaukazy, tel. kom.
0665-436-993.
Collie szczenięta tanio, tel. kom. 0501579-477.
Sprzedam owczarki Colli szkockie szczenięta
3-miesięczne, tel. (042) 719-61-85, tel. kom.
0693-500-491.
Ryby karaś. Hurt, detal, tel. kom. 0660169-324.
Kuce, tel. kom. 0603-591-544.
Owczarki z rodowodem, tel. (046) 83847-78.
Sprzedam Yorki po rodowodowych rodzicach,
owczarek niemiecki pół roku mocnej budowy,
tel. kom. 505-639-859; 502-512-939.
York suczka 16-miesięcy miniaturka, tel. kom.
0510-254-526 po 15.00.
Krycie York, 1,4 kg, owczarek niemiecki,
agresywny, tel. kom. 0505-639-859.
Owczarka niemieckiego długowłosego,
2-miesięcznego - sprzedam, tel. kom. 0603242-854.
Szczenięta Bernardyny, tel. kom. 0506740-564.
Klacz zimnokrwista na wyźrebieniu, tel. kom.
0501-399-487.
Oddam psa, tel. kom. 0665-220-396.
Oddam suczkę, mieszaniec dużej rasy,
tel. kom. 0602-314-866.
Oddam dużego psa do pilnowania gospodarstwa, tel. kom. 0697-021-063.
York szczenięta po rodowodowych rodzicach,
tel. kom. 0505-639-859.

Kwotę mleczną 5000 l, tel. (042) 719-61-89.

Owczarek niemiecki długowłosy, szczenięta,
po agresywnych rodzicach, tel. kom. 0505639-859.

Kwota mleczna 3000 l, tel. (046) 861-25-94.

Yorki, tel. kom. 0668-156-494.

Kwota mleczna 12000 kg, tel. kom. 0506290-145.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0668-156494.

Zbiornik na mleko Frigomilk, 800 l, 2002 rok,
tel. kom. 0609-857-023.

Suczka owczarka niemieckiego, 7 mies., tel.
kom. 0889-980-602 po 16.00.

Sprzedam kwotę mleczną 1997 kg, tel. kom.
0781-759-854.

Sprzedam 2 klacze źrebne, wyźrebienie lutykwiecień, tel. (024) 277-96-60.

Sprzedam kwotę mleczną, 11600 litrów, do
Łowicza, tel. (042) 719-56-51.

Yorki, szczenięta, tel. (046) 837-89-12, tel.
kom. 0604-133-348 po 15.00.

Kwota mleczna, tel. kom. 0500-222-737.

Owczarek niemiecki, długowłosy, 7 mies.,
suka dwuletnia, długowłosa, tel. (046) 83532-05.

Obornik bydlęcy, tel. kom. 0693-025-952.

Kwota mleczna, tel. kom. 0501-510-134.
Sprzedam kwotę mleczną 14000 kg, woj.
łódzkie, tel. kom. 0785-530-800.
Kwota mleczna 2573 kg, OSM Łowicz, tel.
kom. 0606-674-132 po 20.00.
Sprzedam silosy na zboże, pasze, cement, tel.
kom. 0606-479-819.
Kwota mleczna 5000, tel. (046) 831-27-07.
Kwota mleczna 2500 kg, tel. (046) 83711-60.
Sprzedam schładzalnik mleka 320 l JAPY, tel.
kom. 0600-911-512.
Sprzedam kwotę mleczną 8000 l,
tel. (042) 710-91-60.
Sprzedam kwotę mleczną 6280 kg i dojarkę.
Tel. kom. 0782-069-174.
Sprzedam siano i słomę w kostkach, kwotę
mleczną 4295 kg. Tel. 046/815-69-49, 0509614-216.

Tury do C-360 i C-330, hydrauliczne i na
linkę, nowe systemy mocowań, szer. łyżki
do 140 cm, wysokość podnoszenia do 3 m,
tel. kom. 0608-128-670.
Prasa kostka Z-224/1 Sipma, 2000 rok, z
podajnikiem kostek, od I właściciela, tel. kom.
0608-128-670.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.

Sprzedam szczeniaki rasy dalmatyńczyk, ładnie nakrapiane, tel. kom. 0697-924-024.
W dn. 27.01.2008 roku znaleziono psa
rasy owczarek niemiecki, tel. kom. 0602644-741.
Klacz 3-letnia gniada, Wola Zbrożkowa 74.
Bernardyn 1,5 roku oraz szczenięta Bernardyn 4 miesiące, szczepione. Tel. kom.
0694-629-134.
Sznaucerki miniaturowe. Tel. kom. 0696116-017.
Suczki Yorki. Tel. kom. 0502-041-414.
Sprzedam dwie 6-miesięczne suczki owczarka niemieckiego, mocnej budowy. Tel. kom.
0661-280-215.
3 miesięczne Labradory. Tel. kom. 0514762-004.
Dogi Argentyńskie, szczenięta, zaszczepione.
Tel. kom. 0697-322-425.
Klacz zimnokrwista, wiek 20 m-cy. Tel.
046/831-27-42.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
wołek zbożowy, tel. (044) 725-02-95 , tel.
kom. 0504-171-191.

Tur do Ursusa 35-12, 28-12 lub MF-255, 2000
rok, stan bdb, tel. kom. 0608-686-489.

Koparko-ładowarka, karczowanie sadów, tel.
kom. 0888-095-793.

Sprzedam glebogryzarkę, kosiarkę rotacyjną
10-letnoą, rozrzutnik do remontu jedno-osiowy, tel. kom. 0600-605-866.

Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 l, tel. kom. 0604-463-486.

Dziki, świnie wietnamskie, przepiórki chińskie i japońskie oraz jaja przepiórcze. Tel.
kom. 0511-187-300.
Husky - szczenięta. Tel. kom. 0888-993056.
Niedrogo młode owczarki niemieckie. Tel.
kom. 0501-138-124.
Szczeniaki wilczur - owczarek niemiecki,
5-tygodniowe. Tel. kom. 0691-434-811.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
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
ŁSA „Pasiaczek”, Łowicz, ul. św. Floriana 7
(muszla na Błoniach), czynny: pn., wt., czw.
w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

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

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

Telefony w Strykowie:

Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02

Pogotowia:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt: ul. Łowicka 62, 		
tel. 042-719-14-40

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

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 31.01. Plac Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt.
1.02. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12

 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30, sob.
8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, 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
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium
Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww.
Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07
sob. 2.02. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 3.02. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn.
4.02. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt.
5.02. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
6.02. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nast.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 3.02.
ul. Kolejowa 33
tel. 042-719-81-48
Apteka pełni 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.

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;

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;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

Wystawy:
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Modele „Made in Kiernozia” - 20 modeli wykonanych na zajęciach modelarskich, które od
października odbywają się w GOK w Kiernozi, do
10 marca można oglądać w tej placówce. Wystawę
można oglądać w godzinach otwarcia GOK, tj.
w poniedziałki i środy w godz. 9-16, a we wtorki,
czwartki, piątki i soboty w godz. 13-16.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek-niedziela, 1-3 lutego
 godz. 19.00 - „Sztuczki”
Poniedziałek-wtorek, 4-5 lutego:

 godz. 19.00 - „Opowieści cygańskiego taboru”

Środa-czwartek, 6-7 lutego:

 godz. 19.00 - „Imiennik”
Szczegóły na stronie 16 i 21.
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25,
wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25;
wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

dok ze str. 9

Świadkowie zeznają
N

a poprzedniej rozprawie w składanych wyjaśnieniach oskarżony
twierdził, że poseł Wojciech O. blokował przyznanie kredytu braciom Sz., gdyż
sam miał udziały w konkurencyjnej ubojni w Woli Cyrusowej.
Na pytanie sądu dotyczące posiadania udziałów przez świadka bądź członka jego rodziny w ubojni drobiu w Woli
Cyrusowej odpowiedział, że nie posiada
tam udziałów. Przed łowickim sądem stanęła ponadto Bogusława P., dyrektor regionalny banku Pekao SA z Łodzi. Rozmawiała ona w trakcie trwania procedury
rozpatrywania możliwości udzielenia
kredytu telefoniczne z posłem, prawdopodobnie Tadeuszem G., - prawdopodobnie, gdyż dziś nie pamięta
dobrze nazwiska tego posła. Poseł,
z którym wówczas rozmawiała, dopytywał o tryb i proces udzielania kredytu i rekomendował pozytywnie ubojnię w Bobrownikach i jej właścicieli.
Zapewniał ponadto, że klienci banku
na pewno otrzymają dofinansowanie
z funduszu Sapard.
Świadek podkreśliła, że nie brała tego
telefonu pod uwagę, gdyż telefoniczne rekomendacje nie mają wpływu na procedury
bankowe.
Wniosek kredytowy ubojni z Bobrownik był oceniany przez komitet
ekspertów w Łodzi oraz analityków ryzyka w centrali w Warszawie. To centrala była władna wyrazić zgodę lub nie
na udzieleniu niemal 9 mln zł kredytu.
Dyrektor Bogusława P. nie spotkała się
w swojej pracy z poręczeniem ARiMR,

lecz z poręczeniem Banku Gospodarki
Krajowej. Spotkała się ponadto z chęcią poręczenia osób publicznych za osoby ubiegające się o kredyt, np. ks. Jankowskiego, ale nie odnosiły one skutku.
Przed sądem stanęła również Teresa B., dyrektor łowickiego oddziału Pekao SA. Przyznała, że pracownicy banku
podpowiadają swoim klientów możliwości zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, jeśli te są niewystarczające. Czerpią
przy tym z obowiązującego ich katalogu,
czyli hipoteki, przewłaszczenia lub zastawie na maszynach czy samochodach,
weksla in blanco wystawianego przez
firmę, poręczenia osobistego właścicieli,
a także poręczenia osób trzecich na takich składnikach majątku, jak w przypadku firmy, bądź poręczenia na wekslu
osoby trzeciej, ewentualnie poręczenia
BGK. - Nie praktykuję, ani nie słyszałam, aby moi pracownicy to robili, proponowania jako formy poręczenia przez
polityków - mówiła.
Obie pracownice Pekao SA zeznały, że bank nie dysponuje środkami publicznymi, które mógłby przeznaczyć na
działania inwestycyjne podmiotów gospodarczych.
Świadek Tadeusz K. był wykonawcą nowej hali ubojni drobiu w Bobrownikach. Bracia Sz. zapłacili mu tylko
20% należności. - Mam wyrok, tytuł egzekucyjny na 450 tys. zł i zawał - mówił
przed sądem. Bracia Sz. nigdy nie mówili, że mi zapłacą wierzytelność, gdyż
sprzedali spółkę i ktoś inny musi mi oddać pieniądze.

Kolejny świadek, Marzena K., pracuje jako szwaczka u żony byłego posła
Janiny G. Przywiozła oskarżonego dwa
lata temu na spotkanie do Łowicza w pobliże katedry. Do samochodu podszedł
wówczas nieznany jej człowiek., któremu oskarżony przekazał przez uchyloną
szybę w samochodzie kopertę z banknotami stuzłotowymi, razem około 5 tys. zł w ocenie świadka. Były poseł zapytał Jesteśmy kwita? Mężczyzna miał odpowiedzieć: - Co do pieniędzy tak, ale sprawę mógłbyś załatwić.
Waldemar K., społeczny asystent byłego posła Tadeusza G., w 2004 roku
widział w biurze poselskim, jak Tadeusz G. przekazywał pieniądze jednemu
z właścicieli ubojni w Bobrownikach,
ale poseł pożyczał pieniądze również innym osobom.
Świadkiem przekazywania pieniędzy przez oskarżonego jednemu z braci
Sz. był również Jerzy J., prezes SKR w
Domaniewicach w połowie 2005 roku.
W trakcie rozmowy oskarżonego ze
świadkiem podszedł do nich Tomasz Sz.
i poprosił posła na bok. Jerzy J. widział,
jak Tadeusz G. wyjmuje z portfela pieniądze i przekazuje mężczyźnie. Oskarżony
miał po tym powiedzieć do świadka: - Jak
zabaluje, to później pożycza.
Na wniosek obrońcy Tadeusz G. na
kolejnej rozprawie przeprowadzona zostanie konfrontacja pomiędzy braćmi Sz.
a świadkami zeznającymi na okoliczność
pożyczania i oddawania pieniędzy przez
byłego posła. Proces trwa.
Eliza Błaszczyk

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Baczyńskim z Łowicza
- państwu Guzkom z Krępy
- państwu Cieślikom z Radomia
- państwu Wiśniewskim z Chruślina
- państwu Majcherom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Papugom z Łowicza
- państwu Kaźmierczakom z Niedźwiady
- państwu Tomalom z Zabostowa Dużego
- państwu Dziedzicom z Chyleńca
- państwu Warackim z Łowicza
- państwu Wiśniewskim z Łowicza
- państwu Wojciechowskim z Łowicza
- państwu Tabkom z Bobrownik
- państwu Pankom z Pilaszkowa
- państwu Brzozowskim z Wejsc

ślubowali sobie:

- Emilia Pastusiak i Robert Gajewicz,
oboje z Głowna

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 25.01.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jajka fermowe
jajka wiejskie
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
miód
pietruszka
por
seler
włoszczyzna
ziemniaki
pomidory
pieczarki
papryka
ogórki
sałata
kalafior

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

1,00
1,20-2,00
0,70-2,50
2,00-3,50
6,00
7,00
2,00-4,00
2,80
1,50-3,50
1,00
22,00
2,50
0,50-2,00
2,50
2,00-2,50
0,60
5,50-9,00
5,00
10,00
7,50
1,50-2,00
1,50-3,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 29.01.2008 r.)

My tak nie uważamy
W związku z artykułem „Słodka niespodzianka”, który ukazał się dnia 10.01.2008
r. w Państwa tygodniku, jako adresaci świątecznych paczek, czujemy się w obowiązku
wyjaśni i że zarzut stawiany pani Danucie
Lis, pełniącej obowiązki dyrektora szkoły,
jest bezpodstawny, a wręcz śmieszny. Nikt
z obecnych w szkole pracowników, którzy
otrzymali dla swojego dziecka wspomniany
upominek, nie utożsamia się z listem, który
wpłynął do redakcji i był podpisany PRACownicy szkoły.
Być może pojawi się wśród czytelników
pytanie: - Dlaczego dopiero teraz odnosimy
się do zamieszczonego artykułu?
Jako pracownicy chcieliśmy uniknąć ponownego, niezbyt pochlebnego dla naszej
szkoły rozgłosu. Jednak pytanie: Dlaczego
się nie bronimy? - padające wielokrotnie
z ust rodziców, znajomych, utwierdziło nas
w przekonaniu, że musimy wyjaśnić zaistniałą sytuację.
Ubolewamy, że autor listu nadesłanego do redakcji nie miał odwagi się pod
nim podpisać. Mamy jednak nadzieję, że
wspomniana osoba kolejnym razem zapyta nas o zdanie.
Pracownicy (19 czytelnych podpisów)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,20 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,40-3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,60 zł/kg+VAT; jałówki 3,404,00 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,30 zł/kg+VAT; byki 4,70 zł/
kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,70 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 29.01.2008 r.)

 elektryk  nauczyciel psycholog  kierowca
kat. C+E  sprzedawca  operator koparki
 murarz  kierowca zaopatrzeniowiec
 informatyk  kasjer/sprzedawca  pracownik biurowy  sprzątaczka  sekretarka
 szwaczka  handlowiec  kierownik sklepu
ogrodniczego

OFERTY STAŻU:

 pracownik biurowy  sekretarka  wychowawca w przedszkolu  woźny
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

Zmarła Teresa Grzelak

W

poniedziałek 28 stycznia nad ranem, po długiej chorobie, zmarła
była skarbnik gminy Dmosin Teresa Grzelak. Służyła gminie przez 13 lat, do
2007 roku. Wcześniej zajmowała się finansami Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Nowostawach. W sierpniu 2007 przeszła na emeryturę, na stanowisku skarbnika gminy zastąpiła ją Urszula Radzikowska. Pogrzeb odbył się w środę 30 stycznia
w Dmosinie. Najbliższych i współpracowników Teresa Grzelak pozostanie osobą
kompetentną i bardzo serdeczną.
(ewr)
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Karne to zawsze loteria

W finale PIMS ekipa SP Domaniewice okazała się lepsza pd łowickiej „Dwójki”.

Sport szkolny - Powiatowe IMS w minipiłce siatkowej dziewcząt

Domaniewiczanki wygra³y
OKRĘG ŁOWICKI:
Łowicz, 12 stycznia. Pięć zespołów
rywalizowało w mistrzostwach Łowicza
w minipiłce siatkowej dziewcząt, a zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Ostatecznie najlepsze okazały się reprezentantki łowickiej „Siódemki (nauczyciel w-f
Stefan Staszewski), a awans do finału powiatowego wywalczyła także „Dwójka”
(nauczycielka w-f Agata Zapisek).
 SP 1 Łowicz - SP 4 Łowicz 1:2 (4:15,
15:12, 12:15)
 SP 3 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:2 (7:15,
15:17)
 SP 1 Łowicz - SP 2 Łowicz 0:2
(14:16, 1:15)
 SP 3 Łowicz - SP 4 Łowicz 1:2
(15:12, 16:18, 10:15)
 SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:2
(11:15, 13:15)
 SP 2 Łowicz - SP 4 Łowicz 2:0 (15:6,
15:13)
 SP 1 Łowicz - SP 3 Łowicz 1:2 (15:8,
12:15, 12:15
 SP 2 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:2
(13:15, 10:15)
 SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:2
(8:15, 9:15)
 SP 3 Łowicz - SP 2 Łowicz 0:2
(7:15, 6:15)
1. SP 7 Łowicz
4 8 8-0
2. SP 2 Łowicz
4 7 6-2
3. SP 4 Łowicz
4 6 4-6
4. SP 3 Łowicz
4 5 3-7
5. SP 1 Łowicz
4 4 2-8
W zwycięskiej drużynie Szkoły Podstawowej nr 7 w Łowiczu grały: Anna Gejda,
Patrycja Mitręga, Julia Golis, Karolina Kołodziejska, Magdalena Mądraczyk, Selena
Wielgomas, Kinga Owczarek, Maja Guzowska, Karina Iwańska i Sylwia Klimek - nauczyciel w-f Stefan Staszewski.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Nieborów, 17 stycznia. W eliminacjach okręgu południowego wystartowały
trzy drużyny, a dwie najlepsze awansowały do finału PIMS: SP Domaniewice (nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda) i SP
Nieborów (nauczyciel w-f Robert Chojnowski).
 SP Bednary - SP Nieborów 1:2
(18:25, 25:14, 6:15)
 SP Nieborów - SP Domaniewice 0:2
(19:25, 15:25)
 SP Domaniewice - SP Bednary 2:0
(25:19, 25:18)
1. SP Domaniewice
2 4 4-0
2. SP Nieborów
2 3 2-3
3. SP Bednary
2 2 1-4
Triumfatorkami zawodów w okręgu południowym zostały uczennice Szkoły Podsta-

Zduńska Wola, 26 stycznia. Dziesięć zespołów wystartowało w Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej rocznika 1993, a bardzo dobrze w tym gronie
spisała się drużyna łowickiego Pelikana,
która ostatecznie zajęła drugie miejsce. Trener Jarosław Rachubiński był zadowolony
z postawy swoich wychowanków: Jechaliśmy tam z chęcią rewanżu za turniej w Łowiczu. Większa ilość zawodników pozwoliła
na zachowanie sił do samego końca turnieju i stąd nasza lepsza lokata. Zagraliśmy naprawdę dobry turniej, a przegrana w finale
była trochę pechowa. Bramkę wyrównującą
straciliśmy na 40 sekund przed końcem spotkania, a karne to zawsze loteria. W ocenie
obserwatorów finał był najlepszym meczem
turnieju, a każda z dwóch drużyn zasłużyła
na zwycięstwo. Niestety puchar za pierwsze
miejsce mogła zabrać tylko jedna drużyna wielka szkoda, że to nie my).
Grupa A: Pogoń-Ekolog I Zduńska Wola
- MKS Zduńska Wola 1:2, Unia-97 Sochaczew - Orzeł Łódź 2:1, Pogoń-Ekolog
I Zduńska Wola - Włókniarz Toruń 1:3,
MKS Zduńska Wola - Unia-97 Sochaczew
2:2, Włókniarz Toruń - Orzeł Łódź 5:1, Pogoń-Ekolog I Zduńska Wola - Unia-97 Sochaczew 7:1, MKS Zduńska Wola - Włókniarz Toruń 0:4, Pogoń-Ekolog I Zduńska
Wola - Orzeł Łódź 2:1, Unia-97 Sochaczew
- Włókniarz Toruń 1:4, MKS Zduńska Wola
- Orzeł Łódź 4:2. Grupa B: Pogoń-Ekolog
II Zduńska Wola - MULKS Łask 0:5, Pelikan Łowicz - Sokół Aleksandrów Łódzki
5:3 (br.: Damian Kosiorek 2, Patryk Pomianowski, Jakub Łazęcki i Adrian Wardziak),
Pogoń-Ekolog II Zduńska Wola - Włocłavia Włocławek 0:0, MULKS Łask - Pelikan Łowicz 2:3 (br.: Patryk Pomianowski
3), Włocłavia Włocławek - Sokół Aleksandrów Łódzki 4:0, Pogoń-Ekolog II Zduń-

ska Wola - Pelikan Łowicz 1:3 (br.: Damian
Kosiorek, Artur Kantorek i Jakub Łazęcki),
MULKS Łask - Włocłavia Włocławek 2:1,
Pogoń-Ekolog II Zduńska Wola - Sokół
Aleksandrów Łódzki 4:0, Pelikan Łowicz
- Włocłavia Włocławek 2:2 (br.: Damian
Kosiorek 2), MULKS Łask - Sokół Aleksandrów Łódzki 11:0. Mecze półfinałowe:
Włókniarz Toruń - MULKS Łask 0:1, Pelikan Łowicz - MKS Zduńska Wola 9:3 (br.:
Damian Kosiorek 4, Patryk Pomianowski 2,
Jakub Łazęcki 2 i Mateusz Krysiak). Mecz
o 9. miejsce: Orzeł Łódź - Sokół Aleksandrów Łódzki 2:3. Mecz o 7. miejsce: Unia97 Sochaczew - Pogoń-Ekolog II Zduńska
Wola 2:0. Mecz o 5. miejsce: Pogoń-Ekolog
I Zduńska Wola - Włocłavia Włocławek 8:3.
Mecz o 3. miejsce: Włókniarz Toruń - MKS
Zduńska Wola 6:2. Mecz o 1. miejsce: Pelikan Łowicz - MULKS Łask 3:3 (br.: Damian Kosiorek 2 i Adrian Wardziak), w rzutach karnych 8:9.
1. MULKS Łask
6 13 24-7
2. Pelikan Łowicz
6 14 25-16
3. Włókniarz Toruń
6 15 22-6
4. MKS Zduńska Wola
6 7 13-24
5. Pogoń-Ekolog I Zd. Wola
5 9 19-10
6. Włocłavia Włocławek
5 5 10-12
7. Unia-97 Sochaczew
5 7 8-14
8. Pogoń-Ekolog II Zd. Wola 5 4 5-10
9. Sokół Aleksandrów Łódzki 5 3 6-26
10. Orzeł Łódź
5 0 7-16
W ekipie łowickiego Pelikana w zduńskowolskim turnieju grali: Jacek Milczarek
i Daniel Rokicki - Damian Kosiorek (11.
bramek w turnieju, wybrany najlepszym
zawodnikiem łowickiego zespołu), Patryk
Pomianowski (5), Jakub Łazęcki (4), Adrian
Wardziak (2), Mateusz Krysiak (1), Artur
Kantorek (1), Mateusz Domińczak, Konrad
Plichta i Hubert Talarowski - trenerem zespołu jest Jarosław Rachubiński. (p)

Piłka nożna - Halowy Turniej - rocznik 1996
o Puchar Prezesa Żyrardowianki

Skutecznoœæ zosta³a

Tytuł mistrzyń powiatu łowickiego wywalczyła ekipa SP Domaniewice.
wowej w Domaniewicach: Ewelina Pająk,
Marlena Kosiorek, Wiktoria Domińczak,
Karolina Gajek, Andżelika Budzań, Dorota
Wolińska, Jagoda Fraszczyk, Agata Redzisz,
Karolina Lesiak i Małgorzata Kuśmierek nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda.
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Kocierzew, 21 stycznia. Najlepsze
w okręgu północnym okazały się uczennice
Szkoły Podstawowej w Błędowie.
 SP Kocierzew - SP Kiernozia 2:0
 SP Kocierzew - SP Błędów 0:2
 SP Błędów - SP Kiernozia 2:0
Tabela
1. SP Błędów
2 4 4-0
2. SP Kocierzew
2 3 2-2
3. SP Kiernozia
2 2 0-4
Najlepszą w okręgu północnym okazała
się ekipa Szkoły Podstawowej w Błędowie:
Martyna Furman, Marta Matuszewska, Katarzyna Rześna, Karolina Zapisek, Katarzyna Szwarocka, Martyna Matuszewska, Aleksandra Błażejewski, Andżelika Kotlarska,
Katarzyna Rojek i Martyna Wiankowska nauczyciel w-f Konrad Ścibor.
FINAŁ PIMS:
Łowicz, 24 stycznia. Faworytkami
tegorocznych Powiatowych igrzysk Młodzieży Szkolnej w minipiłce siatkowej były
uczennice Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, które trenują siatkówkę w LUKS
Asik. Podopieczne trenera Arkadiusza
Stajudy, pomimo, że do turnieju przystąpiły w nieco osłabionym składzie, nie zawiodły i zgodnie z przewidywaniami wywalczyły awans do zawodów rejonowych, które
rozgrywane będą w środę 6 lutego 2008
roku w hali sportowej OSiR III w Skierniewicach, ul. Tetmajera.

Żyrardów, 27 stycznia. Bardzo dobrze w
rozgrywanym w żyrardowskim Zespole Sportowym HalowymTurnieju Piłki Nożnej rocznika 1996 spisała się drużyna łowickiego Pelikana.
Podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego wywalczyli puchar ufundowany przez prezesa miejscowej Żyrardowianki - Roberta
Janiszewskiego, odnosząc w turnieju rozgrywanym systemem „każdy z każdym” sześć
zwycięstw i tylko raz remisując.
Cieszy forma, skuteczność została - cieszył się po turnieju trener Rychlewski. Było
to pierwsze zwycięstwo odniesione przez zespół Pelikana-96 w turnieju organizowanym
poza województwem łódzkim.
 PELIKAN Łowicz - MILAN Milanówek 3:1; br.: Michał Fabijański, Tomasz
Szufliński i Przemysław Płacheta.
 PELIKAN Łowicz - MSZCZONOWIANKA Mszczonów 1:0; br.: Julian Rosa.
 PELIKAN Łowicz - NAPRZÓD
Brwinów 5:2; br.: Przemysław Płacheta,
Dominik Bogusz 2, Tomasz Szufliński i Michał Fabijański.

 OSiR Żyrardów - PELIKAN Łowicz 0:2; br.: Przemysław Płacheta i Michał Fabijański.
 PELIKAN Łowicz - BŁONIANKA
Błonie 4:0; br.: Michał Fabijański 3 i Przemysław Płacheta.
 ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
- PELIKAN Łowicz 0:3; br.: Michał Fabijański 3.
 PELIKAN Łowicz - GLKS Nadarzyn 2:2; br.: Przemysław Płacheta i Julian Rosa.
Klasyfikacja końcowa: 1. Pelikan Łowicz, 2. Mszczonowianka Mszczonów,
3. GLKS Nadarzyn, 4. OSiR Żyrardów,
5. Milan Milanówek, 6. Błonianka Błonie,
7. Naprzód Jamno, 8. Żyrardowianka Żyrardów. Kamil Krawczyk i Jan Ruciński Michał Fabijański (9), Przemysław Płacheta (5), Julian Rosa (2), Dominik Bogusz (2),
Tomasz Szufliński (2), Dominik Siejka, Krystian Fudała i Bartosz Guzek - trenerem zespołu jest Marcin Rychlewski.
(p)

Grupa A:
 SP Nieborów - SP 7 Łowicz 0:2
(16:25, 17:25)
 SP Błędów - SP Nieborów 1:2 (12:25,
25:5, 13:15)
 SP 7 Łowicz - SP Błędów 2:1 (25:18,
18:25, 18:16)
Grupa B:
 SP Domaniewice - SP 2 Łowicz 2:1
(25:17, 16:25, 15:12)
 SP Nowe Zduny - SP Domaniewice
0:2 (16:25, 19:25)
 SP 2 Łowicz - SP Nowe Zduny 2:0
(25:16, 25:13)
Mecze półfinałowe:
 SP 7 Łowicz - SP 2 Łowicz 1:2 (25:15,
2:25, 12:15)
 SP Domaniewice - SP Nieborów 2:0
(25:15, 25:10)
Mecz o 3. miejsce:
 SP 7 Łowicz - SP Nieborów 0:2
(22:25, 20:25)
Mecz o 1. miejsce:
 SP 2 Łowicz - SP Domaniewice 1:2
(21:25, 25:19, 9:15)
1. SP Domaniewice
4 8 8-2
2. SP 2 Łowicz
4 6 6-5
3. SP Nieborów
4 6 4-5
4. SP 7 Łowicz
4 4 4-6
5. SP Błędów
2 2 2-4
6. SP Nowe Zduny
2 2 0-4
Mistrzyniami Ziemi Łowickiej okazały
się uczennice Szkoły Podstawowej w Domaniewicach: Ewelina Pająk, Marlena Kosiorek, Wiktoria Domińczak, Karolina Gajek,
Andżelika Budzań, Dorota Wolińska, Jagoda
Fraszczyk, Agata Redzisz, Karolina Lesiak
i Małgorzata Kuśmierek - nauczyciel w-f Podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego wywalczyli w Żyrardowie puchar
Arkadiusz Stajuda.
(p) za I miejsce.
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Tenis stołowy - 15. kolejka III ligi mężczyzn

Derby dla Ksiê¿aka

 UKS Bednary - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 3:10
Bednary: Przemysław Myczka 2 (1:3,
3:1, 3:0), Łukasz Bakalarski 1 (3:1, 0:3, 0:3),
Zdzisław Orzechowski 0 (2:3, 0:3, 2:3) i Karol Szymanowski 0 (2:3, 2:3).
Księżak: Cezary Znyk 3 (3:1, 3:0, 3:2),
Piotr Podsędek 3 (3:2, 3:0, 3:0), Mateusz
Rudak 2 (3:2, 3:2, 0:3) i Paweł Wójcik 0
(1:3, 1:3).
Deble: Bakalarski /Szymanowski - Znyk
/ Rudak 1:3 (8, 5, -4, 10) i Myczka / Orzechowski - Podsedek / Wójcik 0:3 (9, 8, 6).
Bednary, 26 stycznia. We wrześniowym meczu derbowym pingpongiści łowickiego Księżaka wysoko ograli sąsiadów zza miedzy - graczy UKS Bednary
10:2. W rewanżu podopieczni trenera Cezarego Znyka znowu okazali się lepsi
od ekipy trenera Piotra Uczciwka wygrywając 10:3.
Z rozgrywek wycofany został zespół
MKS Jedynka II Łódź, dzięki czemu - z jednej strony Księżak znowu zajął miejsce na
podium, a z drugiej - wzrosły szanse UKS
Bednary na utrzymanie się w III lidze.
15. kolejka: Legion Skierniewice - PKTS
Pabianice 10:7, UKS Bednary - UMKS
Księżak Łowicz 3:10, Burza Pawlikowi-

Łowiczanin Kacper Piorun robi ciągłe postępy...

Szachy - 18. Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Cracovia 2007”

Pierwsza norma Kacpra
Kraków, 27 grudnia - 4 stycznia.
Blisko czterystu szachistów wystartowało w organizowanym po raz osiemnasty
w Krakowie Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym „Cracovia 2007”, a w najsilniejszej kategorii „open” (kategoria „A”),
wśród 73 najlepszych zawodników, wystąpił gracz z Łowicza Kacper Piorun (mistrz
FIDE, 2370 ELO).
W Krakowie grano na dystansie dziewięciu rund (w tempie 90 minut na 30 posunięć
+ 60 minut na dokończenie partii), a repre-

zentant ŁKS Szach-Centrum Łódź jeszcze
raz stanął na wysokości zadania i potwierdził
swoją wielką klasę. Łowiczanin z dorobkiem
6,0 punktów wywalczył bardzo wysokie szóste miejsce, a zremisował m.in. z arcymistrzem
z Litwy - Aloyzasem Kveinysem.
Jego ojciec, a zarazem trener - Adam
Piorun tak skomentował osiągnięcie swojego utalentowanego syna: Trudno nie być
zadowolonym. Kacper osiągnął w turnieju
ranking 2474, czym wypełnił pierwsza normę na mistrza międzynarodowego.

Tabela:
1. Dariusz Szoen (JKSz Jaworzno)
2. Artur Jakubiec (PTSz Płock)
3. Paweł Czarnota (Polonia Wrocław)
4. Aloyzas Kveinys (Litwa)
5. Dariusz Świercz (Polonia Wrocław)
6. Kacper Piorun (Szach-Centrum Łódź)
7. Martyn Kravtsiv (Ukraina)
8. Andrey Baryshpolets (Ukraina)
9. Pavel Shkapenko (Nadnarwianka Pułtusk)
10. Aleksandar Granovski (Kazachstan)

Tenis stołowy - 12. kolejka IV ligi mężczyzn

8,0
7,0
6,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,5
(p)

Tenis ziemny - 13. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Zakończyli rundę eliminacyjną

Łowicz, 27 stycznia. Tenisiści walczący o tytuł mistrza Łowicza w HALT, czyli
Łowickiej Halowej Amatorskiej Lidze Tenisowej na kortach w łowickiej hali sportowej
OSiR nr 2 zakończyli w minioną niedzielę
rundę wstępną. Oprócz planowych spotkań
nadrobiono większość zaległości i już znamy finałową dwunastkę. O miejsce w grupie
mistrzowskiej w tym roku walka była bardzo
zacięta i śmiało można stwierdzić, że poziom
rozgrywek wyraźnie wzrósł.
W grupie A z pierwszego miejsca awansował Paweł Rojek z Głowna, który jest
faworytem i zarazem obrońcą mistrzowskiego tytułu. Bardo dobrze przeszedł eliminację Grzegorz Gawroński, który zakończył zmagania, mając na koncie tylko
jedna porażkę z liderem. Za nim uplasowali się kolejni reprezentanci Łowicza - Daniel Grzywacz i Mariusz Czułek. Walkę o pozostałe dwie lokaty wygrali tenisiści
z Głowna: Krzysztof Wieczorek i Jarosław Krzeszewski. Arkadiusz Janiak
i Sławomir Karmelita nie wykorzystali
szansy w ostatnich pojedynkach i zagrają
ostatecznie o miejsca 13-26.
W grupie B padły dość nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Chyba największą niespodzianką będzie brak w finałach doświadczonego
Pawła Kuzy i dobrze grającego w tamtym
sezonie Marcina Lesiaka. Obydwaj odnieśli po sześć zwycięstw, które nie dały im
awansu. Mistrzem grupy został Zbigniew
Rojek, a oprócz niego w lidze mistrzowskiej
zagrają: Igor Kucharski, Jacek Okoński,
Grzegorz Urbanik, Radosław Kucharski i Krzysztof Kuciński.
W niedzielę 3 lutego już zaczną się rozgrywki elitarnej „12”, czyli najlepszych tenisistów ligi amatorskiej w Łowiczu.
13. kolejka - grupa A: Zdzisław Chmielewski - Krzysztof Wieczorek 2:0 (6:0, 6:0),
Robert Markowski - Mariusz Czułek 1:2
(6:4, 1:6, 5:7), Jan Kuś - Jarosław Krzeszewski 0:2 (1:6, 3:6), Cezary Rybiński - Paweł
Rojek 0:2 (1:6, 2:6), Sławomir Karmelita Arkadiusz Janiak 0:2 (4:6, 1:6).

ce - Opoka Zduńska Wola 9:9, Energetyk
II Łódź - UMLKS Radomsko 2:10. Pauza:
Macovia Maków.
1. Legion Skierniewice (1) 15 30 150-43
2. UMLKS Radomsko (3) 15 21 137-108
3. Księżak Łowicz (6)
14 16 115-99
4. Opoka Zduńska Wola (4) 14 15 109-108
5. Macovia Maków (5)
14 14 106-97
6. MKS Jedynka II Łódź (2) 9 12 77-59
7. PKTS Pabianice (7)
15 11 111-127
8. UKS Bednary (8)
14 8 84-125
9. Burza Pawlikowice (9) 14 8 80-129
10. Energetyk II Łódź (10) 14 3 63-137
Kolejne mecze w III lidze odbędą się
w weekend 15-16 marca 2008 roku. W sobotę o godz. 16.00 odbędzie się 16. kolejka, a zmierzą się wówczas: Legion Skierniewice - UMLKS Radomsko, Burza
Pawlikowice - UMKS Księżak Łowicz,
Opoka Zduńska Wola - Energetyk II Łódź
i UKS Bednary - Macovia Maków. Pauza: PKTS Pabianice. Następnego dnia odbędzie się w niedzielę: godz. 12.00: Opoka
Zduńska Wola - UMKS Księżak Łowicz, Burza Pawlikowice - UKS Bednary, Energetyk II Łódź - PKTS Pabianice
i godz. 13.30: Legion Skierniewice - Macovia Maków. Pauza: UMLKS Radomsko.
(p)

Walczyli, ale przegrali
Podopieczni trenera Romana Jagielskiego nawiązali walkę z liderami rozgrywek IV ligi tenisa stołowego mężczyzn, ale
jednak to ekipa Legionu II w Skierniewicach okazała się lepsza od Olimpu Niedźwiada. W zespole z powiatu łowickiego grali: Roman Jagielski 4 (3:0, 3:0, 3:0, 3:1),
Piotr Daszczyński 3 (0:3, 3:1, 3:0, 2:3),
Maciej Kalata 0 (0:3, 0:3, 0:3) i Emanuel Mądrzycki 0 (0:3, 0:3, 0:3, 0:3) oraz deble: Jagielski / Daszczyński 1 (3:0) i Kalata /
Mądrzycki 0 (0:3).
13. kolejka: Legion II Skierniewice UKS Olimp Niedźwiada 10:7, LKS II
Biała Rawska - Elta II Łódź 2:10, Dwójka
Rawa Mazowiecka - UKS GOK Zduny.
Pauza: Macovia II Maków.
1. Legion II Skierniewice (1) 10 18 98-44
2. Elta II Łódź (2)
10 18 98-42
3. LKS II Biała Rawska (3)
10 15 86-60

4. Olimp Niedźwiada (4)
10 9 70-78
5. Macovia II Maków (5)
10 6 60-93
6. UKS GOK Zduny (6)
10 4 53-87
7. Dwójka Rawa Maz. (7)
10 0 39-100
Ostatnie mecze tego sezonu w IV lidze
odbędą się dopiero w weekend 15-16 marca 2008 roku. W sobotę o godz. 16.00 rozegrana zostanie 13. kolejka spotkań, w której
zmierzą się wówczas: LKS II Biała Rawska - Legion II Skierniewice, UKS Olimp
Niedźwiada - Elta II Łódź i Dwójka Rawa
Mazowiecka - Macovia II Maków. Pauza:
UKS GOK Zduny. Natomiast w niedzielę
odbędzie się 14. kolejka: godz. 12.00: LKS
II Biała Rawska - UKS Olimp Niedźwiada, Macovia II Maków - UKS GOK
Zduny i godz. 13.30: Legion II Skierniewice - Elta II Łódź. Pauza: Dwójka Rawa
Mazowiecka.
(p)

Tenis stołowy - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Trzeci, czwarty i szósty

Sławomir Karmelita (z prawej) i Arkadiusz Janiak nie zdołali awansować do „12”.
Mecze zaległe: Jan Kuś - Krzysztof Wieczorek 0:2 (4:6, 4:6), Robert Markowski
- Daniel Grzywacz 0:2 (4:6, 2:6), Mariusz
Czułek - Sławomir Karmelita 2:1 (7:5, 2:6,
6:3), Zbigniew Gajewski - Daniel Grzywacz
0:2 (1:6, 1:6), Cezary Rybiński - Jan Kuś 2:0
(6:3, 6:3).
1. Paweł Rojek
12 12 24:3
2. Grzegorz Gawroński
12 11 23:5
3. Daniel Grzywacz
12 9 20:8
4. Mariusz Czułek
12 9 18:12
5. Krzysztof Wieczorek
12 7 16:11
6. Jarosław Krzeszewski
11 7 15:9
7. Arkadiusz Janiak
12 6 16:13
8. Sławomir Karmelita
12 5 12:15
9. Robert Markowski
12 4 9:17
10. Zdzisław Chmielewski
11 3 7:16
11. Cezary Rybiński
10 2 5:16
12. Jan Kuś
12 1 2:23
13. Zbigniew Gajewski
12 0 3:24
13. kolejka - grupa B: Jacek Okoński
- Grzegorz Urbanik 2:0 (6:4, 6:3), Paweł
Kowalski - Radosław Kucharski 0:2 (0:6,

0:6), Piotr Czerwiński - Marcin Lesiak 2:0
(7:5, 6:0).
Mecze zaległe: Igor Kucharski - Radosław Kucharski 0:2 (4:6, 4:6), Jacek Okoński - Marcin Lesiak 2:1 (6:7, 7:5, 6:1), Marcin Lesiak - Paweł Kowalski 2:0 (6:0, 6:0),
Grzegorz Urbanik - Zbigniew Rojek 0:2
(4:6, 5:7), Radosław Kucharski - Grzegorz
Urbanik 0:2 (6:7, 4:6).
1. Zbigniew Rojek
12 11 23:3
2. Igor Kucharski
12 9 19:9
3. Jacek Okoński
12 9 19:8
4. Grzegorz Urbanik
12 9 19:11
5. Radosław Kucharski
12 9 16:9
6. Krzysztof Kuciński
12 8 17:9
7. Paweł Kuza
12 6 16:13
8. Marcin Lesiak
12 6 16:13
9. Piotr Czerwiński
12 4 9:16
10. Paweł Kowalski
12 4 9:18
11. Łukasz Walczak
12 2 5:20
12. Grzegorz Kordialik
12 1 4:23
13. Andrzej Bucki
12 0 2:24
Zbigniew Łaziński

Łódź, 20 stycznia. Czwarte miejsce w turnieju indywidualnym oraz trzecie
w deblu wywalczył w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w tenisie
stołowym łowiczanin - Mateusz Podsędek. Zawodnik łowickiego UMKS Księżak w singlu przegrał w „małym finale”
z Grzegorzem Sitarkiem (Dwójka Rawa
Mazowiecka) 1:3. W takim samym stosunku podopieczny trenera Cezarego Znyka
wygrał wraz z Bartłomiejem Maczużakiem
(Burza Pawlikowice), w meczu o trzecie
miejsce deblistów.
Turniej indywidualny: 1. Damian Rybak
(LKS Biała Rawska), 2. Maciej Stochmal
(Orlęta Bilcza), 3. Grzegorz Sitarek (Dwójka Rawa Mazowiecka), 4. Mateusz Podsędek (UMKS Księżak Łowicz).
Deble: 1. Damian Grad (Elta Łódź) / Tomasz Kryński (LKS Biała Rawska), 2. Damian Rybak (LKS Biała Rawska) / Maciej
Stochmal (Orlęta Bilcza), 3. Mateusz Podsędek (UMKS Księżak Łowicz) / Bartłomiej Maczużak (Burza Pawlikowice), 4.
Miłosz Paszkowski / Hubert Nosek (obaj
Orlęta Bilcza).
Grodzisk Mazowiecki, 19 stycznia. Dzień wcześniej Mateusz Podsędek wystartował w bardzo silnie obsadzonym II Otwartym Noworocznym Turnieju
Tenisa Stołowego (rocznik 1995 i młodsi).
Podopieczny trenera Cezarego Znyka
ostatecznie wywalczył w tych zawodach
szóste miejsce.

Mateusz Podsędek wystąpił ostatnio
w turniejach w Grodzisku Maz. i Łodzi.
Ostateczna kolejność: 1. Marcin Sankowski (Tur-Bogoria Grodzisk Mazowiecki), 2.
Patryk Zatówka (Tur-Bogoria Grodzisk Mazowiecki), 3. Mikołaj Kamiński (Tur-Bogoria Grodzisk Mazowiecki), 4. Mateusz Majszyk (Start Zamienie), 5. Adrian Więcek
(Ostródzianka Ostróda), 6. Mateusz Podsędek (UMKS Księżak Łowicz).
(p)
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Koszykówka - 12. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Nieskuteczna koñcówka

 LIDER Tomaszów Mazowiecki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 64:61 (18:10,
14:20, 16:18, 16:13)
Księżak: Blanka Sokół 27 (2x3), Milena Mitek 16, Daria Kucińska 13, Monika
Zimna 3 i Sylwia Woźniak oraz Marcelina Chlebna 2.
Najwięcej dla Lidera: Małgorzata Olejnik
23 i Karolina Dworzyńska 23.
Łowicz, 26 stycznia. Czy był to tylko zbieg okoliczności? Kadetki Księżaka
na wyjazdowy mecz z Liderem zdołały tylko sześć zawodniczek, a lista nieobecnych
była zdecydowanie za długa. Czy był to tylko przypadek?
Po nieskutecznym początku pojedynek z
Liderem oscylował wokół remisu, ale niespodziewanie końcówka należała do gospodyń, które trafiły na jedną sekundę przed

końcem meczu za trzy punkty. Wcześniej łowiczanki prowadziły 58:55 i 60:56, ale ostatnie akcje nie były niestety zbyt udane.
W kolejnym meczu „Centerki” zmierzą się w Łodzi z ŁKS II, a mecz ten odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 4 lutego
o godz. 16.00.
12. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek: Lider Tomaszów Mazowiecki - UMKS Księżak Łowicz 64:61, ŁKS I Łódź - PTK Pabianice 66:54, ŁKS II Łódź - BasketAleksandrów
49:65. Pauza: UKS Jordan Łódź.
(d)
1. ŁKS I Łódź
11 22 1042:453
2. PTK Pabianice
10 18 673:560
3. UKS Jordan Łódź
10 17 825:614
4. Basket Aleksandrów
10 14 598:780
5. Księżak Łowicz
10 13 632:703
6. Lider Tomaszów Maz. 10 12 504:805
7. ŁKS II Łódź
11 12 509:868

Koszykówka - 4. kolejka finałów woj. ligi kadetów o miejsca 5-11

Nerwy do samego koñca

Młodziczki wygrały w Łodzi z ŁKS dopiero po dogrywce.

Koszykówka - 11. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Wygra³y dwoma po dogrywce
 ŁKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 68:70 (11:20, 20:19, 8:9, 21:12,
8:10)
Księżak: Monika Zimna 34, Nadia Rachubińska 17 (1x3), Anna Czarnecka 12,
Hanna Wojda 5 i Izabela Ziarnik 2 oraz Aleksandra Wojda, Eliza Stawicka, Elżbieta Siekiera i Patrycja Chmurska.
Najwięcej dla ŁKS: Agata Biała 20 i Izabela Olczak 16.
Łódź, 27 stycznia. W grudniowym
meczu rozgrywanym w Łowiczu młodziczki Księżaka wygrały z łódzkim ŁKS 74:44.
W rewanżu w zespole trenerki Karoliny
Pierzchały zabrakło kilku zawodniczek,
m.in. Pauliny Guzek.
Mecz 11. kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14 ekipa Księżaka
rozpoczęła jednak od prowadzenia 4:0, 13:8
i 22:11. Po dwóch kwartach na tablicy świetlnej łódzkiej hali sportowej MOSiR przy Al.
Unii 2 widniał korzystny dla „Centerek” wy-

nik 39:31. Pierwsze minuty trzeciej kwarty
to skuteczna gra łowiczanek, które zdobyły kolejno jedenaście „oczek”. Niestety w 27.
minucie piąte przewinienie „złapała” Monika Zimna, a jeszcze w trzeciej odsłonie „spadła” najwyższa w łowickiej drużynie - Hanna
Wojda. Kilka minut chaosu i rywalki zaczęły
systematycznie odrabiać straty. W 40. minucie
gospodynie nawet objęły prowadzenie 60:58,
ale rzut Nadii Rachubińskiej doprowadził
do remisu. Faul Elizy Stawickiej był piątym
przewinieniem naszych młodziczek, ale rywalka nie wykorzystała żadnego z rzutów wolnych
i stąd dogrywka.
Ostatnie pięć minut lepiej rozpoczęły ełkaesianki, które prowadziły 62:60, 66:62 i
68:64, ale wkrótce był znowu remis. Doprowadziła do niego rzutem za trzy „Wata”
Rachubińska, a decydujący „cios” zadała rywalkom Anna Czarnecka.
W kolejnym meczu „Małe Centerki”
zmierzą się w hali sportowej OSiR nr 2

w Łowiczu z pabianickim PTK, a mecz ten
odbędzie się w najbliższą niedzielę - 3 lutego o godz. 10.00.
11. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek: Mag-Rys Zgierz - Trójka Sieradz
76:74, ŁKS Łódź - UMKS Księżak Łowicz 68:70, PTK Pabianice - Basket II
Aleksandrów Łódzki 102:26. Mecze: Widzew Łódź - Basket I Aleksandrów Łódzki i MKS Kutno - Lider Tomaszów Mazowiecki przełożono.
1. Basket I Aleksandrów
10 20 921:323
2. Mag-Rys Zgierz
11 20 763:545
3. PTK Pabianice
11 19 772:452
4. Trójka Sieradz
11 18 765:691
5. MKS Kutno
10 17 670:491
6. UMKS Księżak Łowicz 11 14 587:775
7. Lider Tomaszów Maz.
9 13 462:541
8. Widzew Łódź
9 12 462:541
9. ŁKS Łódź
11 12 393:887
10. Basket II Aleksandrów
10 10 332:873
(p)

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - JUNAK Radomsko 60:59 (12:11, 15:16,
17:17, 16:15)
Księżak: Maciej Kucharek 17 (1x3), Radosław Wilk 16 (1x3), Łukasz Jagas 13
(1x3), Piotr Pawłowski 10 (1x3) i Mateusz
Wasiak oraz Mateusz Anyszka 4, Maciej Koper i Antoni Nowak.
Najwięcej dla Junaka: Michał Jadczyk
23.
Łowicz, 27 stycznia. Kadeci Księżaka z rocznika 1992/93 podejmowali w hali
sportowej OSiR nr 2 Junaka Radomsko.
Łowiczanie w meczu 4. kolejki finałów
wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca 5-11
po raz pierwszy zagrali bez swojego głównego „snajpera”- Mateusza Aniszewskiego, który obecnie występuje w Starcie Łódź. Podopieczni trenera Zbigniewa
Łazińskiego rozegrali bardzo wyrównany
pojedynek, w którym obydwie ekipy punkty zdobywały seriami, jednak każda kwarta była „na styk”. Goście cały mecz bronili
„strefą”, z którą nasi koszykarze momentami
nie mogli sobie poradzić. Jednak w drugiej
odsłonie w 14. minucie Księżacy wyszli na
prowadzenie 21:11, po „trójce” Łukasza Jagasa i skutecznej grze Radosława Wilka.
Jednak ta przewaga została szybko roztrwoniona i do przerwy był remis 27:27. Po zmianie stron żadna z ekip nie mogła odskoczyć

na większą odległość punktową, gra toczyła się „kosz za kosz”. Dopiero na początku
ostatniej części tego meczu łowiczanie odskoczyli na dziesięć punktów. Po mocniejszej grze w obronie i kilku szybkich atakach
i dwóch „trójkach” w wykonaniu Macieja
Kucharka i Piotra Pawłowskiego prowadzili 56:46. Jednak okazało się, że końcówka była bardzo gorąca. Od 38. minuty
od stanu 60:50, Księżacy przestali trafiać
do kosza i mogło się to skończyć fatalnie.
Na szczęście goście w ostatnich sekundach
nie trafili do kosza i mecz udało się wygrać
jednym punktem.
W najbliższą niedzielę łowiccy kadeci zagrają w Łodzi ze Startem III (rocznika 1994),
a zatem nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstw.
4. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
o miejsca 5-11: Start II Łódź - Start III Łódź
101:65, UMKS Księżak Łowicz - Junak
Radomsko 60:59, Trójka Sieradz - MSZS
Kutno 83:72. Pauza: ŁKS II Łódź.
1. Trójka Sieradz
4 7 352:253
2. Start II Łódź
3 5 266:228
3. UMKS Księżak Łowicz 3 5 218:220
4. Junak Radomsko
4 5 266:302
5. ŁKS II Łódź
2 4 200:123
6. MSZS Kutno
3 4 205:238
7. Start III Łódź
3 3 156:299
(z, p)

Koszykówka - zaległy mecz 8. kolejki wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Trzecie po wstêpnej

 START Łódź - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 75:54 (19:12, 21:15, 19:10,
27:17)
Księżak: Marcel Ołubek 16, Łukasz
Wójcik 13, Mateusz Sobolewski 10, Łukasz Łaziński 8 i Piotr Ptasiński 5 oraz Błażej Kosiorek 2, Maciej Szkup 2, Wojciech
Tomaszkiewicz, Rafał Trojanowski i Norbert Major.
Najwięcej dla Startu: Adam Stegliński 34.
Łódź, 23 stycznia. Ekipa młodzików
Księżaka z rocznika 1994 w ubiegłym tygodniu odrobiła zaległości z 8. kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki U-14. Zaległy
mecz z łódzkim Startem kończył zmagania
w rundzie wstępnej, a do rundy finałowej
awansowało sześć najlepszych zespołów.
Oczywiście w gronie tym znaleźli się także
łowiczanie, którzy już wcześniej zapewnili
sobie miejsce w finałach. W Łodzi nasi koszykarze walczyli jedynie o miejsce w tabeli
po pierwszej rundzie. Mieli szansę na drugą
lokatę, jednak musieli to spotkanie wygrać.
Niestety Księżacy zagrali nie najlepiej, przegrywając 54:75 i ostatecznie zajęli trzecie
miejsce w stawce ośmiu ekip.

Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego do 4. minuty prowadzili wyrównaną walkę, wygrywając 6:4, jednak
w kolejnych minutach łowiczanie mieli
problemy ze skutecznością i koncentracją
w ataku. W 7. minucie przegrywali już 8:18.
W pierwszej kwarcie najskuteczniejszym zawodnikiem był Łukasz Wójcik, który zdobył cztery punkty.
Drugie dziesięć minut również lepiej zagrali miejscowi dokładając kolejne sześć
oczek przewagi. W tym okresie łowiczanie
nie wykorzystali aż siedmiu „osobistych”.
Po zmianie stron znów gospodarze powiększyli przewagę i przed ostatnią kwartą wygrywali 58:37. W końcowych minutach gra
była wyrównana a najbardziej widoczny
na parkiecie był Mateusz Sobolewski.
1. ŁKS Łódź
14 27 1088:478
2. UMKS Piotrcovia
14 23 979:786
3. Księżak Łowicz
14 23 823:769
4. Start Łódź
14 23 942:944
5. Ósemka Skierniewice 14 22 1006:774
6. Salos Łódź
14 19 710:912
7. PKK 99 Pabianice
14 16 662:1078
8. Junak Radomsko
14 15 619:1088 Na początku wydawało się, ze Księżak odniesie łatwe zwycięstwo z Junakiem, ale skończyło się tylko wygraną jed(zł, p) nym punktem.
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Futsal - zapraszamy na 11. kolejkę I ligi ŁoLiF

Blokowi, Zatorze, a mo¿e “A

Ostatnia odsłona tegorocznej rywalizacji
zadecyduje o mistrzowskim tytule i podziale miejsc na podium. W korespondencyjnej
walce Blockersów i Zatorza nieco łatwiejsza wydaje się przeprawa „Blokowych”, ale
„Szaraki” zagrają swój mecz już po swoich
bezpośrednich rywalach. Szansę na „majstra” ma także Drużyna-A, która jednak,
oprócz pokonania Zatorza, musi liczyć na
porażkę Blockersów.
1. Blockersi Łowicz (2)
10 25 34-13
Zatorze Łowicz (1)
10 25 34-13
3. Drużyna-A Łowicz (4)
10 22 34-23
4. Dagram-AT Łowicz (6)
10 20 35-22
5. Akumulatory Kutno (5)
9 18 33-15
6. Pędzące Imadła Łowicz (3) 9 16 39-18
7. Dach-Lux Łowicz (7)
10 13 24-29
8. Outsider Łowicz (9)
10 9 29-44
9. Olimpia Chąśno (8)
10 9 19-41
10. Witonia Osiek (10)
10 8 31-45
11. Warriors Bielawy (11)
10 4 18-38
12. Vagat Domaniewice (12)
10 3 20-50
W weekend zakończy się już tegoroczna
rywalizacja w I lidze ŁoLiF. Już w piątek
1 lutego o godz. 20.30 zostanie rozegrany
zaległy mecz 10. kolejki: Pędzące Imadła
Łowicz - Akumulatory-Mara Kutno. Natomiast w ostatniej - 11. kolejce zmierzą się
sobotni wieczór: godz. 16.00: Vagat Domaniewice - Dagram-AT Łowicz, godz. 16.40:
Akumulatory-Mara Kutno - Dach-Lux Łowicz, godz. 17.20: Olimpia-Agatom Chąśno - Blockersi-Intermarche Łowicz, godz.

dok. ze str. 36

”

Na razie liderami rozgrywek Blockersi i Zatorze, które w bezpośrednim meczu
zremisowały 1:1.
18.00: Zatorze Łowicz - Drużyna-A Łowicz, dła Łowicz i godz. 19.20: Witonia Osiek
(p)
godz. 18.40: Outsider Łowicz - Pędzące Ima- - Warriors Bielawy.

Walkowery mog¹ decydowaæ
4. Chińska-Dark Łowicz (3)
10 21 28-15
5. Turbo-Car Gutenów (6)
10 14 18-23
6. KS Stefan Łowicz (7)
10 13 19-24
7. Rolmech-Czarni (5)
9 11 18-21
8. Zające Łowicz (8)
10 8 23-31
9. Fantazja Domaniewice (9) 10 8 15-26
10. MC Zduny (10)
10 8 11-23
11. Banasz-Internet (11)
10 8 16-31
12. Kowmir Łowicz (12)
9 8 18-35
Ostatnie mecze tego sezonu w II lidze ŁoLiF zostaną rozegrane zostaną w weekend
2-3 lutego. W sobotę o godz. 15.30 odbędzie

się zaległy mecz 10. kolejki: Rolmech-Czarni Bednary - Kowmir Łowicz. Natomiast w
niedzielę rozegrane zostaną mecze 11. kolejki: godz. 13.00: Rolmech-Czarni Bednary Larum Łowicz, godz. 13.30: KS Stefan Łowicz - Fantazja Domaniewice, godz. 14.00:
Turbo-Car Gutenów Łowicz - Reebok Łowicz, godz. 14.30: Banasz-Internet Łowicz MC Zduny, godz. 15.00: Alcatraz-Przedmieście Łowicz - Zające Łowicz i godz. 19.00:
Kowmir Łowicz - Chińska-Dark Łowicz.
Paweł A. Doliński

Futsal - zapraszamy na 9. kolejkę III ligi ŁoLiF

Olimpia II odda walkowery?
Zmiany w ligowej tabeli III ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Lidze Futsalu może wprowadzić seria walkowerów, którymi zagrożona jest Olimpia II Chąśno. Skorzystać może
jednak nie tylko złakowski Start, który przegrał z „Olimpijczykami”, ale także zespoły,
które nie grały jeszcze z tą drużyną.
1. Asbo-PSP Sochaczew (1)
9 24 34-18
2. Victoria Zabostów (2)
8 21 28-10
3. Wega Kocierzew (3)
9 19 40-19
4. Agros-Nova Łowicz (4)
8 19 34-13

5. Zatorze II Łowicz (5)
8 15 23-9
6. RTS I Gągolin (6)
8 12 8-16
7. Start Złaków Bor. (7)
8 11 16-15
8. Sąsiedzi Jackowice (10)
8 9 18-22
9. Pelikan-92 Łowicz (8)
8 9 21-27
10. Bezedura Łowicz (9)
8 7 14-24
11. RTS II Gągolin (11)
8 7 11-21
12. Domino Łowicz (12)
9 3 7-29
13. Olimpia II Chąśno (13)
9 3 11-42
Kolejne mecze 10. kolejki III ligi ŁoLiF odbędą się w sobotę 2 II 2008 roku,

a zmierzą się wówczas: godz. 12.30: Agros-Nova Łowicz - Start Złaków Borowy,
godz. 13.00: Asbo-PSP Sochaczew - RTS
II Gągolin, godz. 13.30: Olimpia II Chąśno - RTS I Gągolin, godz. 14.00: Victoria Zabostów Duży - Zatorze II Łowicz,
godz. 14.30: Domino Łowicz - Bezedura Łowicz i godz. 15.00: Pelikan-92 Łowicz - Sąsiedzi Jackowice. Pauza: Wega
Kocierzew.
Paweł A. Doliński

Futsal - zapraszamy na 9. i 10. kolejkę IV ligi ŁoLiF

Walkower = zmiana lidera
Walkower, jakim ukarany został dotychczasowy lider tabeli IV ligi ŁoLiF-u, czyli
Łowickiej Lidze Futsalu spowodował zmianę na szczycie. Potknięcie zespołu Born To
Win wykorzystali zawodnicy ekipy Tiger
Team Boczki. Obie drużyny, mimo wszystko, mają wciąż największe szanse na awans
do III ligi ŁoLiF.
Wizja walkowerów „zawisła” także nad
drużyną studentów z „Mazowieckiej”.
Wszystkie niejasności wokół MWSHP wyjaśnią się już w najbliższy weekend.
Zweryfikowany mecz 8. kolejki IV ligi
ŁoLiF:
 BORN TO WIN - ZETKA Łowicz
0:5 (w.o.)
1. Tiger Team Boczki (2)
8 18 22-14
2. Born To Win (1)
8 16 28-17
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Zaczêli seriê sparingów

Łowiczanie groźna sytuację stworzyli w 52. minucie, kiedy to Kardasz miękko
wrzucił piłkę w pole karne do Wilka, a ten
jednak głową strzelił nad poprzeczką. W
końcówce Pelikan częściej atakował, ale
nie potrafił stworzyć czystej sytuacji strzeleckiej. Z nowych graczy na pewno dobrze
zaprezentowali się obrońcy Mariusz Soska (ostatnio występujący w pierwszoligowym słoweńskim zespole Drava Ptuj)
i Marcin Staniek (ostatnio Walka Makoszewy), ale pamiętajmy, że rywal nie był zbyt
wymagający. Nieco poniżej oczekiwań zagrał Maciej Pastuszka, który popełnił kilka
prostych błędów. Wśród graczy ze „starej” kadry najbardziej rzucał się w oczy Łochowski,
który robił dużo dobrego w środku pola. (zł)

PRZYBYLI:
Adam Kardasz (Victoria Koronowo),
Marcin Ludwikowski (Mieszko Gniezno),
Maciej Pastuszka (Hetman Zamość),
Mariusz Soska (Drava Ptuj - Słowenia),
Marcin Staniek (Walka Makoszewy).
UBYLI:
Kamil Goryszewski (Concordia Piotrków Trybunalski), Rafał Gospoś (MKS
Kutno), Robert Nowogórski (?), Paweł
Nowotka (Start Otwock), Michał Rozkwitalski (AGS Výzas Megáron - Cypr),
Honorat Stróż (Olimpia Elbląg), Robert
Szczypciak (Przebój Wolbrom), Maciej Terlecki (?), Rafał Wodniok (Odra
Opole).
(p)

Piątek, 1 lutego:
 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 14. kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz. 15.30: Gimnazjum nr 2 Łowicz - II LO Łowicz, godz.
17.00: Agata Team Łowicz - UKS Korabka Łowicz, Bad Boys Zduny - Zatorze Łowicz, Pijarska Łowicz - Essato Team Łowicz, godz. 18.30: ZSP nr 1 Łowicz - Karol
i Spółka Zduny i I LO Chełmoński Łowicz
- BS TKKF 45 Głowno;
 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 13. kolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz. 18.30: TKKF
Księżak Łowicz - Boys Skierniewice, godz.
20:00: Voley Płock - Zjadacze Skierniewice, TKKF Expandor Głowno - LZS Retki
i TKKF BS Głowno - Dzi-koś-ć Chąśno.
Pauza: Olczak-Iskra Łowicz;
 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; losowanie rozgrywek Pucharu Ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 20.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy mecz 10.
kolejka I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu: Pędzące Imadła Łowicz - Akumulatory-Mara Kutno;
Sobota, 2 lutego:
 9.00-12.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 9. kolejka IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 9.00: Evex LO Zduny - Tiger Team Boczki, godz. 9.30: Olimpia-Ekoserwis Niedźwiada - Zoltan Łowicz, godz.
10.00: Zetka Łowicz - Niebiescy Łowicz,
godz. 10.30: West Chąśno - Born To Win,
godz. 11.00: Płomyk-OSP Łowicz - Naprzód
Jamno, godz. 11.30: Desperaci Głowno MWSHP Łowicz i godz. 12.00: Perpetuum
Mobile Łowicz - WRS Łowicz;
 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej
seniorów: Gosso-Stal Głowno (III liga) Sokół Aleksandrów Łódzki (III liga);
 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej seniorów: Pelikan Łowicz (II liga)
- Aluminium Konin (III liga);
 12.30-15.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 12.30: Agros-Nova Łowicz
- Start Złaków Borowy, godz. 13.00: Asbo
-PSP Sochaczew - RTS II Gągolin, godz.
13.30: Olimpia II Chąśno - RTS I Gągolin,
godz. 14.00: Victoria Zabostów Duży - Zatorze II Łowicz, godz. 14.30: Domino Łowicz - Bezedura Łowicz i godz. 15.00: Pelikan-92 Łowicz - Sąsiedzi Jackowice. Pauza:
Wega Kocierzew;
 14.15 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej seniorów: Pelikan II Łowicz (V
liga) - MKS Kutno (IV liga);
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka
I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 16.00: Olimpia-Agatom Chąśno - Blockersi-Intermarche Łowicz, godz.
16.40: Vagat Domaniewice - Dagram-AT
Łowicz, godz. 17.20: Zatorze Łowicz - Drużyna-A Łowicz, godz. 18.00: Akumulatory-Mara Kutno - Dach-Lux Łowicz, godz.
18.40: Outsider Łowicz - Pędzące Imadła

Łowicz i godz. 19.20: Witonia Osiek - Warriors Bielawy;
 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy mecz 10.
kolejki II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu: Rolmech-Czarni Bednary Kowmir Łowicz;
Niedziela, 3 lutego:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek U-14: UMKS
Księżak Łowicz - PTK Pabianice;
 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 10.00: Sąsiedzi Jackowice
- Agros-Nova Łowicz, godz. 10.30: RTS I
Gągolin - Pelikan-92 Łowicz, godz. 11.00:
RTS II Gągolin - Olimpia II Chąśno, godz.
11.30: Bezedura Łowicz - Asbo-PSP Sochaczew, godz. 12.00: Zatorze II Łowicz - Wega
Kocierzew i godz. 12.30: Start Złaków Borowy - Victoria Zabostów Duży. Pauza: Domino Łowicz;
 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej orlików: Pelikan Łowicz - UKS
SMS Łódź;
 13.00-16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka
II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 13.00: Rolmech-Czarni Bednary
- Larum Łowicz, godz. 13.30: KS Stefan Łowicz - Fantazja Domaniewice, godz. 14.00:
Turbo-Car Gutenów Łowicz - Reebok Łowicz, godz. 14.30: Banasz-Internet Łowicz
- MC Zduny i godz. 15.00: Alcatraz-Przedmieście Łowicz - Zające Łowicz;
 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej Michałowicza: Pelikan Łowicz Orzeł Łódź;
 15.30-19.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10. kolejka
IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 15.30: Evex LO Zduny - Olimpia-Eko-serwis Niedźwiada godz. 16.00:
Tiger Team Boczki - WRS Łowicz, godz.
16.30: MWSHP Łowicz - Perpetuum Mobile Łowicz, godz. 17.00: Naprzód Jamno
- Desperaci Głowno, godz. 17.30: Born To
Win - Płomyk-OSP Łowicz, godz. 18.00:
Niebiescy Łowicz - West Chąśno i godz.
18.30: Zoltan Łowicz - Zetka Łowicz;
 19.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu: Kowmir Łowicz - Chińska-Dark
Łowicz;
 19.30-21.00 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF; godz. 19.30: Księżak Łowicz - Oldboy
Boczki, godz. 20.00: Chiny-Alcatraz Łowicz
- Oldboy Teresin, godz. 20.30: Cygany Bielawy - Dagram Łowicz;
Środa, 6 lutego:
 14.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej seniorów: Pelikan Łowicz (II liga)
- Okęcie Warszawa (IV liga);
Czwartek, 7 lutego:
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka finałów wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów o miejsca 5-11: UMKS Księżak Łowicz - MSZS Kutno.
(p)

Łowicki informator sportowy

Futsal - zapraszamy na 11. kolejkę II ligi ŁoLiF

Ostatnia kolejka rozstrzygnie o tym kto
awansuje i kto spadnie z II ligi ŁoLiF-u,
czyli Łowickiej Lidze Futsalu. Na razie na
czele Larum i Reebok, ale tabela może ulec
poważnym zmianom - bardzo prawdopodobne są walkowery dla zespołów AlcatrazPrzedmieście, Fantazji Domaniewice i Banasz-Internet Łowicz.
Tabela:
1. Larum Łowicz (2)
10 23 33-12
2. Reebok Łowicz (4)
10 22 52-26
3. Alcatraz-Przedmieście (1) 10 22 35-18

SPORT 

3. Płomyk-OSP Łowicz (6)
8 14 14-10
4. Zetka Łowicz (9)
8 13 14-11
5. Perpetuum Mobile (4)
8 13 14-12
6. MWSHP Łowicz (3)
8 13 17-16
7. Naprzód Jamno (7)
8 11 24-14
8. WRS Łowicz (5)
8 11 26-17
9. West Chąśno (8)
8 11 13-10
10. Evex-LO Zduny (10)
8 11 24-26
11. Olimpia-Eko-Serwis (11) 8 9 17-12
12. Desperaci Głowno (12)
8 9 18-18
13. Zoltan Łowicz (13)
8 7 14-19
14. Niebiescy Łowicz (14)
8 0 10-60
W najbliższy weekend rozegrane zostaną dwie kolejki IV ligi ŁoLiF. Mecze 9. kolejki odbędą się w sobotę 2 lutego, a zagrają
wówczas: godz. 9.00: Evex LO Zduny - Tiger Team Boczki, godz. 9.30: Olimpia-Ekoserwis Niedźwiada - Zoltan Łowicz, godz.

10.00: Zetka Łowicz - Niebiescy Łowicz,
godz. 10.30: West Chąśno - Born To Win,
godz. 11.00: Płomyk-OSP Łowicz - Naprzód
Jamno, godz. 11.30: Desperaci Głowno MWSHP Łowicz i godz. 12.00: Perpetuum
Mobile Łowicz - WRS Łowicz. Natomiast
10. kolejka IV ligi ŁoLiF rozegrana zostanie w niedzielę 3 lutego: godz. 15.30: Evex
LO Zduny - Olimpia-Eko-serwis Niedźwiada, godz. 16.00: Tiger Team Boczki WRS Łowicz, godz. 16.30: MWSHP Łowicz - Perpetuum Mobile Łowicz, godz.
17.00: Naprzód Jamno - Desperaci Głowno, godz. 17.30: Born To Win - PłomykOSP Łowicz, godz. 18.00: Niebiescy Łowicz - West Chąśno i godz. 18.30: Zoltan
Łowicz - Zetka Łowicz.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rozgrywek II ligi

Zaczêli seriê sparingów

Najskuteczniejszym koszykarzem Księżaka był w meczu z Junakiem Robert Kucharek (nr 8).

Koszykówka - awansem mecz 10. kolejki III ligi

Jak na lidera przysta³o

Adrian El-Ward zdobył 22 punkty.

Junak: Tomasz Łapiński 14 (2x3), Adam
Kuśmierz 7, Robert Hanulak 5, Sebastian Bajon 5 i Sebastian Szwedzik 2 oraz Maciej Jędryszek 14 (2x3) i Patryk Nowerski 7 (1x3).
Sędziowali: Joanna Tabara (Sochaczew)
i Piotr Cyniak (Łódź). Widzów: 50.
Łowicz, 27 stycznia. O nietypowej
godzinie (godz. 13.00) i tym razem w hali
sportowej OSiR nr 2 zagrali walczący
o awans do II ligi koszykarze łowickiego Księżaka. Nasz zespół jest obecnie
liderem III ligi, a ich rywalem w niedzielne popołudnie był zespół Junaka
Radomsko, który w stawce ośmiu zespołów jest przedostatni. Oczywiście faworytem był Księżak, ale trener Cezary
Włuczyński dobrze pamiętał pierwszy mecz tych ekip, w którym zwycięstwo nie przyszło łatwo (tylko sześcioma punktami. Łowiczanie zagrali
w niedzielnym pojedynku w osłabieniu
- bez wysokich Michała Banasiaka
i Michała Chojeckiego. W szeregach
naszej ekipy pojawił się za to nowy zawodnik, który ostatnio grał w Łodzi
w lidze amatorskiej CNBA, a wcześniej
w ŁKS - Piotr Ziółkowski. W swoim
pierwszym meczu w Księżaku grał mało,
ale na pewno pokazał, że jest waleczny,
„rzucając” się kilka razy na piłkę.

Koszykówka - awansem mecze 10. kolejki III ligi

Liderzy uciekaj¹

W związku z przełożeniem ze względu na
żałobę narodową turnieju strefowego juniorów starszych, który odbędzie się w Inowrocławiu w najbliższy weekend, przyspieszony
został także mecz 10. kolejki III ligi mężczyzn Łódzkiego Związku Koszykówki.
Zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego łatwo „rozprawił się” z przedostatnim
w tabeli Junakiem Radomsko, odnosząc tym
samym ósme zwycięstwo w sezonie. Pauzę
w rozgrywkach wykorzystali koszykarze
skierniewickiej Ósemki, którzy bez problemów pokonali łódzki Start.

Awansem mecze 10. kolejki III ligi: Start
Łódź - Ósemka Skierniewice 59:84, UMKS
Księżak Łowicz - Junak Radomsko 103:54.
Tabela:
1. Księżak Łowicz (1)
10 18 793:630
2. Ósemka Skierniewice (2) 10 17 782:679
3. PKK 99 Pabianice (3)
9 13 675:587
4. ŁKS II Łódź (4)
8 13 598:535
5. AZS II Kutno (5)
8 13 569:541
6. Basket-Squad Łódź (6)
9 13 675:668
7. Junak Radomsko (7)
10 12 660:850
8. Start Łódź (8)
10 12 628:890
W ramach rozgrywek 10. kolejki III ligi
pozostały jeszcze do rozegrania dwa mecze, które zaplanowane są na niedzielę
3 lutego: Basket-Squad Łódź - ŁKS II Łódź
i AZS II Kutno - PKK 99 Pabianice. Natomiast w 11. kolejce w niedzielę 10 lutego zagrają: godz. 16.00: Junak Radomsko - AZS II
Kutno, PKK 99 Pabianice - Start Łódź, godz.
17.00: UMKS Księżak - Basket-Squad
i Ósemka Skierniewice - ŁKS II.
(p)

Tempo sobotniego sparingu nie było
oszołamiające i chyba nie wynik był tu
najważniejszy. Trener Pisz miał okazję
dosprawdzeniaumiejętnościnowychpiłkarzy.
W wyjściowej jedenastce pojawiło się pięciu nowych zawodników, w tym bramkarz
i aż trzech obrońców. A ponoć szukano napastników - bo snajperów ewidentnie u nas
brakuje. Między słupkami stanął Marcin
Ludwikowski (ex-widzewiak, ostatnio
Mieszko Gniezno), który pokazał się z dobrej strony, szczególnie w 30. minucie, ładnie broniąc groźny strzał z szesnastego metra Łukasza Mitka (zawodnik testowany
jesienią przez biało-zielonych).
Pelikan szybko zdobył prowadzenie.
Już w 11. minucie skutecznym strzałem
z 14 metrów w długi róg popisał się Robert Wilk. W 15. minucie groźnie uderzył
z szesnastu metrów Michał Łochowski, ale piłka trafiła prosto w bramkarza.
W 25. minucie po raz pierwszy zobaczyliśmy w akcji Adama Kardasza (ostatnio Victoria Koronowo, a wcześniej
m.in. Widzew), który dobrze podał do Wilka,
ale ten nie trafił w piłkę. W 44. minucie wynik spotkania na 2:0 podwyższył Kardasz,
który dostał dobre podanie w pole karne
i wykorzystał sytuacje sam na sam. Pierwsza połowa przebiegał pod dyktando
Pelikana, któremu jednak pomagał silny wiatr.
W drugiej odsłonie trener Pisz dokonał sześciu zmian. Gra wyglądała już trochę gorzej. Warta miała nawet przewagę
i kilka razy groźnie zaatakowała.
dok. na str. 35

Łowiczanie już od pierwszych minut
zdecydowanie dominowali na boisku.
Po trzech minutach po „trójkach” Roberta
Kucharka i Bartosza Włuczyńskiego
wygrywali już 8:0. Po dziesięciu minutach
Księżak prowadził 28:9, a najczęściej rzucał
i trafiał Kucharek. Druga kwarta wyglądała podobnie. Łowiczanie z łatwością
rozbijali obronę strefową rywala i spokojnie zdobywali punkty z czystych pozycji.
Do przerwy prowadzili już 49:22.
Po zmianie stron gra się trochę wyrównała i nie było widać tak druzgocącej
przewagi miejscowych. Księżacy dobili
rywala w ostatniej kwarcie, którą wygrali
32:13. Tu najbardziej aktywny był Adrian
El-Ward, który razem z młodymi rezerwowymi zawodnikami dobrze bronił na
całym boisku i udało się zdobyć wcześniej
zaplanowane sto punktów („setkę” trafił Przemysław Duranowski). Wynik
meczu w ostatnich sekundach ustali Włuczyński, trafiając zza linii 6,25 m.
W najbliższą niedzielę koszykarze występujący w III lidze ŁZKosz pauzują, natomiast na turniej strefowy jedzie ekipa juniorów starszych, która w Inowrocławiu
zmierzą się z miejscowym Kasprowiczem,
Astorią Bydgoszcz i MSZS Kutno.
Zbigniew Łaziński Drugą bramkę dla Pelikana zdobył Adam Kardasz (z lewej).

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 31 stycznia do 6 lutego
„Gdy na początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki,
ale gdy słońce ciepło świeci, wiosna tak szybko nie przyleci”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtuje zatoka niżowa.
Napływać będzie wilgotna i chłodna masa powietrza.
n Czwartek: Pochmurno z przejaśnieniami,
miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.
Widzialność: dobra do umiarkowanej, zamglenia,
w czasie opadów słaba. Wiatr: zachodni słaby
i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 2 ºC do + 3 ºC.
Temp. min w nocy: - 1 ºC do - 3 ºC.
n Piątek - Sobota - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
opady śniegu lub śniegu z deszczem. Drogi śliskie!
Widzialność: dobra do umiarkowanej, zamglenia,
w czasie opadów słaba. Wiatr: południowo-zachodni
i zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 1 ºC do + 3 ºC.
Temp. min w nocy: - 2 ºC do - 4 ºC.
n Poniedziałek - Środa: Pochmurno z przejaśnieniami,
miejscami opady śniegu lub śniegu z deszczem.
Widzialność: dobra do umiarkowanej, zamglenia.
Wiatr: z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 2 ºC do + 4 ºC.
Temp. min w nocy: 0 ºC do - 3 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - JUNAK Radomsko 103:54 (28:9, 21:13,
22:19, 32:13)
Księżak: Robert Kucharek 28 (2x3), Adrian El-Ward 22, Rafał Mróz 20, Bartosz
Włuczyński 19 (3x3) i Piotr Niewiadomski
3 (1x3) oraz Maciej Siemieńczuk 7, Piotr
Ziółkowski 2, Przemysław Duranowski 2
i Adrian Dyszkiewicz.

 PELIKAN Łowicz - WARTA Sieradz 2:0 (0:0)
1:0 - Robert Wilk (11), 2:0 - Adam Kardasz (44).
Pelikan: Ludwikowski (30 Studziński,
60 Jędrzejewski) - Pastuszka (60 Gawlik), Pacan, Staniek (46 Czerbniak), Soska - Gawlik (46 Brzózka), Hyży (46 Jóźwiak), Łochowski (51 Kardasz), Kardasz
(46 Styszko), Adamczyk (46 Znyk) - Wilk
(60 Kosiorek).
Warta: Adamek - Zaborowski, Pietrzak,
Markiewicz, Sosnowski - Fabiano Valente
(46 Piotr Kobierski), Stanisławski (60 Fabiano Valente), Chrzanowski (46 Kaczmarek), Matusiak (46 Banasiak) - Marcin Kobierski, Mitek.
Łowicz, 26 stycznia. Sporo nowych
twarzy w kadrze drugoligowego łowickiego Pelikana. W minioną sobotę „Ptaki” rozegrały swój pierwszy sparing, a na sztucznej
murawie stadionu OSiR rywalem biało-zielonych była czwartoligowa Warta Sieradz.
Trener Bogdan Pisz miał do dyspozycji
osiemnastu zawodników.
Dzień wcześniej łowiczanie wrócili
z krótkiego zgrupowania w Zaździerzu
koło Płocka, gdzie łowiczanie pracowali przede wszystkim nad wytrzymałością,
czyli były to treningi biegowe. Piłkarze byli
bardzo zadowoleni z warunków w tej małej
miejscowości. Mieli do dyspozycji wszystko co niezbędne do treningu i odpoczynku
(sauna, jacuzzi i basen). W okresie przygotowawczym trudno od zawodników wymagać super postawy na boisku. Organizm jest
zmęczony i to było widoczne na boisku.

