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Syntex
na krawędzi
upadłości
Wniosek o ogłoszenie upadłości
złożył w łódzkim sądzie w połowie
października zarząd Syntex Sp. z o. o.
w Łowiczu. To już drugi taki wniosek
w 39-letniej historii łowickiego zakładu. Wniosek nie został przez sąd
rozpatrzony, ponieważ nie spełniał
wymogów formalnych i został cofnięty do uzupełnienia. Zarząd spółki go uzupełnił i złożył ponownie.
Czy upadłość zostanie ogłoszona
zależy teraz od sądu.
Już około 2 tysięcy chłopców i dziewcząt uczyło się na łowickich matach rzucać przeciwnika i samemu padać.
O jubileuszu 35-lecia MKS „Zryw” w Łowiczu piszemy na str. 18-19.

Poważnie o wodzie

Są pierwsze konkretne decyzje
dotyczące zabezpieczenia mieszkańców Łowicza w dostawy wody
na wypadek poważnej awarii wodociągowej takiej, do jakiej doszło
np. we wtorek, 28 października, kiedy to bez wody pozostawało przez
kilkanaście godzin około 20 tysięcy mieszkańców Łowicza.
urmistrz Krzysztof Kaliński powiedział nam o czterech ważnych decyB
zjach, które powinny niebawem doczekać

się realizacji. Przede wszystkim Zakład
Usług Komunalnych w Łowiczu zakupi
specjalistyczną kamerę, którą będzie moż-

Minister otworzy łowickiego Orlika

W

niedzielę, 9 listopada o godz. 12.
planowane jest otwarcie nowego
boiska, które powstało na terenie
Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu, w ramach programu Orlik
2012. Obecne będą władze miasta,
Minister Sportu Mirosław Drzewiecki,
Marszałek Województwa Włodzimierz
Fisiak. Z kolei o wątpliwościach
dotyczących zasad korzystania z boisk
„orlikowych” piszemy na str. 6.

na wprowadzić do sieci wodociągowej
w celu sprawdzenia jej stanu, chodzi przede
wszystkim o uszkodzenia, stan korozji.
Przy okazji kamera ma mieć możliwość
zbadać stan zasuw odpowiedzialnych za
odcinanie dopływu wody.
Z zasuwami związana jest druga decyzja:
w roku przyszłym ZUK ma wymienić stare,
uszkodzone zasuwy. W pierwszej kolejności
nastąpi to na głównej magistrali zasilającej
mieszkańców - tak by wykluczyć odcinanie
wody na jej ujęciu.
Trzecia decyzja jest już w trakcie realizacji. Miasto podjęło rozmowy z Okręgową
Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu w celu
zapewnienia z niej na przyszłość 4 beczko-

wozów do przewozu wody pitnej, w sumie
o pojemności 36 tys. litrów. Burmistrz powiedział nam, że po pierwszych rozmowach
z OSM jest przekonany, iż uda się wypracować odpowiednie porozumienie i szybko je podpisać.
Ostatnia decyzja to zakup beczkowozu
do przewozu wody pitnej. Miałby zostać
on kupiony w roku przyszłym. Prawdopodobnie trafiłby na wyposażenie łowickiej Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja
o zakupie ma być jednak jeszcze konsultowana zarówno z ochotniczą, jak i państwową strażą, policją i starostwem powiatowym w Łowiczu.
(tb)

Koncert z okazji Święta Niepodległości

ajlepszym rozwiązaniem dla zakładu
i jego załogi będzie wejście syndyka
N
masy upadłościowej. Zabezpieczy to zakład

przed drapieżnością niektórych wierzycieli - przekonuje jeden z udziałowców spółki, kiedyś wiceprezes zarządu Jarosław K.
Zieliński. Według niego postawienie zakładu w stan upadłości jest próbą uratowania
miejsc pracy dla kilkuset osób. Ma nadzieję, że syndyk masy upadłościowej, o powołanie którego wnioskował zarząd Syntexu, znajdzie podmiot gospodarczy, który
będzie dalej prowadził produkcję w Łowiczu. Po szczegóły odsyła do zarządu kierującego zakładem. Obecny prezes zarządu
Wojciech Kaszczyk od wielu dni był jednak dla nas niedostępny.
W ciągu ostatniego roku pracę w Syntexie straciło ponad sto osób. Większość

Uroczystości Świętej Wiktorii
z Prymasem - ale bez prezydenta

J

ak poinformował nas łowicki
ratusz, w obchodach 90. rocznicy
odzyskania niepodległości
kademicki Zespół Folklorystyczny usłyszeć min. pieśni patriotyczne, tańce lu- przypadających na 11 listopada
„Masovia” kierowany przez Stani- dowe oraz wspólne śpiewanie z publiczno- udział weźmie honorowy obywatel
sława Wielca oraz Miejska Strażac- ścią. Koncert poprowadzi przewodnik ło- miasta Łowicza Prymas Polski
ka Orkiestra Dęta prowadzona przez Jana wickiego PTTK oraz ludowy gawędziarz Kardynał Józef Glemp. Mimo starań,
nie dojdzie do skutku wizyta w Łowiczu
Dutkiewicza wystąpią w sali kina „Fe- Eligiusz Pietrucha.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
nix” w poniedziałek, 10 listopada o godz.
Wstęp na koncert, organizowany przez Uroczystości będą się składały
17.00, by śpiewem uczcić Święto Niepod- Łowicki Ośrodek Kultury, jest wolny.
z dwóch części
ległości. W ich programie będzie można
(jr) dok. na str. 2

A

Ryszard Piskun nie żyje
31 października
zmarł w wieku 81 lat
Ryszard Piskun,
prezes łowickiego koła
Związku Sybiraków.

P

ochodził z Pińska na Kresach, przeżył
wojenną gehennę na zesłaniu w Kazachstanie, do Łowicza trafił jako repatriant.
Zaangażował się w życie miasta, był działaczem spółdzielczym, w latach 90-tych radnym. Przede wszystkim był jednak duszą
środowiska łowickich Sybiraków. Zinte-

grował to środowisko, doprowadził do nazwania jednej z ulic imieniem Sybiraków,
stał za wmurowaniem w kościele pijarskim
tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych na Wschodzie, regularnie spotykał się z młodzieżą w I LO, przypominając losy ludzi z Kresów. Za jego sprawą
w latach 90. i później do Łowicza, i gminy
Łowicz trafiło kilka rodzin Polaków - repatriantów z Kazachstanu. Msza święta pogrzebowa odprawiona została we wtorek
w katedrze, jego ciało złożono do grobu na
cmentarzu Emaus. Obszerne wspomnienie
o nim zamieścimy wkrótce w NŁ.
(wal)

z tych osób była jednak zatrudniana na umowę na czas określony i umowy te nie były
przedłużane. Niektórzy odeszli na emerytury i na ich miejsce nie były zatrudniane
nowe osoby. Zakład nie musiał, więc zgłaszać w urzędzie pracy zwolnień grupowych.
Pracownicy Syntexu jednak obawiają się ich
coraz bardziej. - Nie mamy jak do tej pory
żadnej oficjalnej informacji na temat ewentualnych zwolnień grupowych. Mam nadzieję, że skończy się na przekształceniach
i nie dojdzie do likwidacji zakładu - powiedział nam zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu Cezary Gawroński. Nie ukrywa, że jeśliby miało dojść
do zwolnień grupowych, to dla Łowicza
byłby to znaczny cios. - Wiele osób pracuje tam od lat i nie wyobrażają sobie zmiany
pracy - mówi Gawroński.
Obecnie w firmie zatrudnionych jest
około 380 pracowników. Kłopoty finansowe spółki zaczęły się nasilać, gdy od początku tego roku zniesione zostały limity
na dostawy tekstyliów z Chin do krajów
Unii Europejskiej. Z tygodnia na tydzień
zaczęły one coraz bardziej zalewać polskie
i unijne rynki. Wielokrotnie zdarzało się, że
chińskie skarpety czy rajstopy miały wzory
bardzo podobne do tych wyprodukowanych
w Łowiczu. Często były tez gorszej jakości,
ale za to znacznie tańsze.
dok. na str. 5

Dziś piszemy:
 Woda i ścieki
w Łowiczu podrożeją.
czytaj na str. 4
 Także podatki

lokalne w mieście
poszły w górę.
czytaj na str. 4

 Młodociani przestępcy
- coraz to nowe
zdarzenia w Łowiczu.
czytaj na str. 5
 Darmowe szczepionki

przeciwko grypie
dla starszych ludzi
funduje miasto.
czytaj na str. 3

 Ksiądz został oficerem
- bo o wojnie trzeba myśleć
czytaj na str. 2
 Płyta z łowicką muzyką

sprzed pół wieku

już w sprzedaży w ŁOK.
czytaj na str. 17
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Księża porucznicy
67 kapelanów wojskowych na
czas „W” (czyli na wypadek wojny), zostało promowanych 29 października na Placu Piłsudskiego
w Warszawie na pierwszy stopień
oficerski WP. W gronie tym znalazł się ks. Konrad Zwiślak z diecezji łowickiej, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej
w Rawie Mazowieckiej. Była to
pierwsza taka promocja od czasu II
wojny światowej.
romocja odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Decyzję prezyP
denta o promocji na pierwszy stopień ofi-

cerski odczytał pułkownik Dariusz Sobotka
z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Kapelani zostali mianowani na stopień
podporucznika przez wiceadmirała Toma-

sza Matheę, zastępcę Szefa Sztabu Generalnego. Po mianowaniu nastąpił akt ślubowania wierności Ojczyźnie. Nowo promowani
księża oficerowie złożyli ślubowanie oficerskie i odśpiewali „Pieśń Rycerską”. Uroczystość zakończyła defilada pododdziału księży kapelanów.
Biskup polowy WP generał dywizji Tadeusz Płoski podkreślił podczas uroczystości, że księża kapelani zawsze towarzyszyli
żołnierzowi polskiemu, a Sobór Watykański II określa kapelanów „sługami pokoju
i bezpieczeństwa”.
Wszyscy nowo promowani księża kapelani to ochotnicy, którzy na co dzień
pełnią posługę w diecezjach i zakonach. Podejmując się dobrowolnie służby kapelana rezerwy, w czasie pokoju,
nadal będą spełniać swoją normalną posługę duszpasterską w swoich parafiach.

Pomysłodawcą szkolenia był biskup polowy. Szkolenie to odbyło się w trzech ośrodkach wojskowych: w Dęblinie, Wrocławiu
i Gdyni. W sumie w ćwiczeniach i wykładach wzięło udział 75 zakonników i księży
diecezjalnych.
Szkolenie było trzy etapowe i trwało od 9
czerwca do 30 lipca. Pierwszy etap odbywał
się w szkołach oficerskich, trwał miesiąc
i zakończył się przysięgą wojskową. Drugi
etap to szkolenie oficerskie, a trzeci obejmował praktyki w parafiach wojskowych
na terenie całego kraju. Zajęcia w jednostkach wojskowych obejmowały zagadnienia związane z terenoznastwem, logistyką,
taktyką i funkcjonowaniem sił zbrojnych RP
w ramach NATO. Duchowni odbyli, także
praktyki w parafiach wojskowych, a kurs
zakończyli egzaminem oficerskim.
(mwk)

Poprawiają drogę 703
z Łowicza do Bochenia

T

Podczas remontu drogi nr 703 ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Pamiętają o nauczycielce
Dwoje mieszkańców Łowicza odpowiedziało na nasz apel dotyczący
wspomnień na temat przedwojennej jeszcze nauczycielki o nazwisku
Górecka.
ej grób, o czym pisaliśmy już na łamach
NŁ, zachował się jeszcze na cmentarzu
JEmaus
w Łowiczu, ale nie jest przez nikogo
opłacany ani pielęgnowany. Zachowała się
w ludzkiej pamięci, ale niestety nie ma na
jej temat wzmianki w żadnej z dwóch szkół,
w których zgodnie z relacją naszej czytelniczki mogła pracować. Nie wiadomo nawet, jak miała na imię udało nam się ustalić,
że Górecka uczyła w Łowiczu w Szkole Podstawowej nr 2 lub w „Handlówce”

w 1929 roku. Czytelniczka, która pierwsza
szukała jej śladów, jest w posiadaniu fotografii z podpisem, z którego wynika, że inicjał jej imienia był J.
Kolejne informacje napłynęły po publikacji artykułu „Zapomniany grób nauczycielki”. Kolejna mieszkanka Łowicza potwierdza, że pani Górecka uczyła w latach
1926-1931 w Szkole Podstawowej nr 2
prac ręcznych. - Mama opowiadała mi, że
pani Górecka przepięknie haftowała. Uczyła również szycia ręcznego - opowiada nasza czytelniczka.
Z kolei pan Kazimierz z Łowicza potwierdza, że pani Górecka - ale o imieniu
Halina uczyła go w latach 60-tych w zespole szkół handlowych w Łowiczu. - W tych

rwa naprawa nawierzchni drogi
numer 703 od Łowicza w stronę
Bielaw. Zmodernizowany zostanie
odcinek od skrzyżowania z obwodnicą
Łowicza do okolic Bochenia w gminie
Łowicz - łącznie prawie 7 kilometrów
asfaltu. Trwające aktualnie roboty
mogą być przyczyną korków na
tej drodze. Prace rozpoczęły się 7
listopada i powinny zakończyć się
w tym roku. Zarząd Dróg
Wojewódzkich nie zamierza całkowicie
zamykać drogi, ale okresowo będzie
wprowadzany ruch wahadłowy. Na
odcinku od skrzyżowania z „14” do
mostku przed składowiskiem odpadów
asfalt będzie częściowo sfrezowany
i położone będą nowe warstwy
ścieralne. Na kolejnym odcinku, od
mostku do okolic Bochenia, wykonana
będzie nakładka bitumiczna o łącznej
grubości 8 cm i naprawiane pobocza.
(mak)

czasach była to już sędziwa samotna kobieta. Dobrze pamiętam ponadto kiedy zmarła. Było to w połowie lat 80-tych w łowickim
szpitalu - mówi pan Kazimierz, który jako
funkcjonariusz milicji prowadził postępowanie związane z okolicznościami śmierci swojej dawnej nauczycielki, dlatego tak
dobrze szczegóły utkwiły mu w pamięci.
Zgodnie z ustaleniami sprzed lat wypadła
z okna szpitalnego.
Zatem prawdopodobne jest, że pani Górecka przed wojną uczyła w „Dwójce” natomiast po wojnie w „Handlówce”. Jeśli uda
się potwierdzić, że chodzi o tę samą osobę,
obie szkoły będą mogły zatem, za zgodą
proboszcza parafii św. Ducha Władysława
Moczarskiego, zająć się pielęgnacją krzyża upamiętniającego długoletnią łowicką
nauczycielkę.
(eb)

18. bal abstynencki “Pasiaczka”
Mszą św. w kościele o.o. pijarów 15 listopada o godz. 17.30 rozpoczną się tegoroczne obchody 18.
rocznicy działalności Łowickiego
Stowarzyszenia Abstynenckiego
„Pasiaczek”.

P

o nabożeństwie odbędzie się forum
i bal abstynencki z udziałem członków
stowarzyszenia, ich sympatyków oraz
gości z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń
z innych miejscowości.

Łowicki „Pasiaczek” zrzesza obecnie zaledwie 17 osób. Niedawno odbyły się wybory władz stowarzyszenia, których kadencja
trwa 2 lata. Prezesem został dotychczasowy wiceprezes Jan Milczarek, który zamienił się funkcją z Henrykiem Majchrzakiem.
Sekretarzem została Elżbieta Klimkiewicz,
skarbnikiem - Jarosław Badura, członkiem
zarządu Stanisław Malejka. Na czele komisji rewizyjnej „Pasiaczka” stoi Bożena
Majchrzak, pozostali członkowie to Michał Zwoliński i Edward Cieślak. (mwk)

10 listopada - dzień wolny
czy dzień pracy
11 listopada - Święto Niepodległości - przypadające w tym roku we
wtorek sprawia, że wiele osób chce
dzień wcześniej, 10 listopada, wziąć
dzień urlopu, aby wraz z weekendem mieć 4 dni wolnego. Nie oznacza to, że firmy i instytucje nie będą
pracować.

N

ieczynny na pewno będzie Sąd Rejonowy w Łowiczu oraz część szkół,
choć nie wszystkie. Ze szkół podległych ratuszowi dzień ten odpracowały
w jedną z dotychczasowych sobót SP1, SP
2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr
1. Wolne będzie mieć też SP nr 4, która planuje dzień wolny odpracować 29 listopada.
Jedynie w Gimnazjum nr 2 oraz w szkołach

pijarskich 10 listopada będą się odbywały
planowe lekcje.
W szkołach podległych starostwu wygląda to nieco inaczej. Nie będzie zajęć
tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie oraz Zespole Szkół Licealnych w Zdunach, I LO, ZSP
nr 3, pozostałe szkoły pracują. Uczniowie
spoza Łowicza mogą jednak mieć problem
z przyjazdem do szkoły i powrotem do
domu, bo autobusy PKS będą tego dnia
kursować według rozkładu sobotniego,
a więc będzie ich znacznie mniej niż w inne
dni nauki szkolnej.
Tak jak w inne dni robocze pracować
będą Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, przedszkola, przychodnie czy ZUS.
(mwk)

Samozapłon w Domaniewicach
Składowisko elektrycznych, nieużywanych już części i maszyn
w piwnicy domu jednorodzinnego
mogło doprowadzić do spalenia całego budynku. Na szczęście strażacy opanowali pożar, który wybuchł 4
listopada w domu przy ul. Klonowej
w Domaniewicach.

P

ierwsi na miejscu byli ochotnicy z OSP
w Domaniewicach, jednak nie mogli
dostać się do płonącej piwnicy, gdyż
nie posiadali aparatów ochrony górnych
dróg oddechowych. Zeszli do niej dopiero
strażacy z PSP w Łowiczu. Wynieśli butlę

gazową. Przy użyciu wentylatora oddymili
pomieszczenie.
Pod wpływem wysokiej temperatury doszło do rozszczelnienia instalacji centralnego ogrzewania, co spowodowało zalanie
piwnicy wodą. Strażacy wypompowali ją
przy użyciu pompy szlamowej. Straty oszacowano na 1 tys. zł.
W ocenie strażaków prawdopodobną
przyczyną powstania ognia było samozapalenie się substancji chemicznej, która
mogła znajdować się w zdemontowanych
elementach urządzeń elektrycznych składowanych w piwnicy, które to powinny być
zutylizowane.
(eb)

dok. ze str. 1

Uroczystości Świętej Wiktorii z Prymasem
- ale bez prezydenta

W

pierwszej o godzinie 9.30 Prymas w asyście władz powiatowych
i miejskich Łowicza odsłoni wyremontowany pomnik Józefa Piłsudskiego
przy ulicy Podrzecznej w Łowiczu, który
upamiętnia także żołnierzy poległych pod
jego wodzą w latach 1918-1920 w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Potem uczestnicy przejdą pod kościół
pw. Świętego Ducha w Łowiczu, skąd
o godz. 10.00 wyruszy procesja z relikwiami świętej Wiktorii - patronki diecezji łowickiej. Duchowieństwo, władze

kronika
policyjna
n 24 października 18-letnia licealistka
popełniła samobójstwo w rodzinnej miejscowości Gosławice w gminie Bielawy.
Była uczennicą klasy maturalnej Liceum
Ogólnokształcącego w Głownie.
n 29 października o godzinie 10.15 a ulicy
Bolimowskiej w Łowiczu doszło do wypadku drogowego, podczas którego kierujący
Volkswagenem Polo 24-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego podczas skręcania
w lewo zderzył się z wyprzedzającym go samochodem marki Fiat Punto, którym kierował 20-letni mieszkaniec powiatu łowickiego.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Kierowca
z Volkswagena Polo został przewieziony do
szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
n 31 października o godzinie 18.25
na skrzyżowaniu ulicy Stanisławskiego
i Wojska Polskiego w Łowiczu doszło do
wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń

oraz mieszkańcy miasta przejdą znaną trasą z lat poprzednich, czyli ulicami Kurkową, Sikorskiego, Alejami Sienkiewicza,
11 Listopada na Stary Rynek, gdzie odbędzie się zawierzenie św. Wiktorii Łowicza i diecezji, po czym zebrani przejdą do bazyliki na uroczystą mszę świętą.
12 października w ZSP nr 1 przy ul.
Podrzecznej odbędzie się podsumowanie konkursów: miejskiego na najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu i regionie oraz historycznego dla uczniów
szkół gimnazjalnych powiatu.
(tb)
policji wynika, że kierujący samochodem
osobowym marki Mitsubishi 24-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego nie zachował należytej ostrożności i na przejściu dla
pieszych potrącił mieszkańca Mławy. Pieszy
doznał złamania żeber i wstrząśnienia mózgu
i został przewieziony do szpitala w Łowiczu.
Okazało się, że był pod wpływem alkoholu
- w powietrzu wydychanym z płuc miał
0,2 mg/dm3 alkoholu.
n 4 listopada około godziny 20.15 będący
pod wpływem alkoholu mieszkaniec powiatu łowickiego skręcając Fiatem Seicento
z ulicy Zamkowej w Blich w Łowiczu uderzył w prawidłowo jadącego Opla. Żaden
z kierowców nie odniósł poważniejszych
obrażeń. O kolizji poinformował policję
anonimowy rozmówca. Policjanci zbadali
obydwóch uczestników kolizji. Okazało się,
że ten, który do niej doprowadził, był pijany.
54-letni kierowca Fiata miał 2,7 promila
alkoholu w organizmie.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak
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Nie doszło do spotkania zarządów fundacji i osiedla w sprawie baszty

Oni nie są stroną
- Odmówiłem udziału
w spotkaniu - powiedział
nam prezes Mazowieckiej
Fundacji Społeczno Kulturalnej w Łowiczu
Andrzej Biernacki. Nie
zamierza on podejmować
rozmów z mieszkańcami,
gdyż nie są oni stroną
umowy, na mocy której
fundacja kupiła od miasta
basztę Klickiego, a ponadto
przy każdej okazji szkalują
fundację.

sprzątać teren. Pozostaje też
kwestia odpowiedzialności za
osoby, które przebywać będą
na tym terenie.
Odmienne zdanie mają
mieszkańcy, którzy chcieliby, aby teren jak niegdyś był ogólnie dostępny. Uważają, że zapisy znajdujące się
w akcie notarialnym mogą
być podstawą do tego, aby
Urząd Miejski wystąpił na
drogę prawną i ponownie stał
się właścicielem obiektu.

że mieszkańcy dzielnicy wystąpili niemal przed rokiem
z pytaniem w tej sprawie do
Urzędu Miejskiego. Pismo
datowane jest na 12 grudnia
2007 roku i dotychczas nie
otrzymali jeszcze odpowiedzi. Ma nią być zlecona przez
burmistrza opinia prawna.
Prezes fundacji Andrzej
Biernacki dostrzega w działaniach burmistrza stronniczość. - Podziękowania dla
Zarządu Osiedla za działania i oficjalne gratulacje
Będzie opinia prawna urzędu o tym świadczą - mówi Biernacki. Podkreśla
jednocześnie, że mieszkańcy w ciągu 9 lat,
- Decyzja jeszcze nie zapadła. Będziemy kiedy fundacja gospodaruje działką otrzyozostali członkowie zarządu fundacji: starali się rozwiązać problem - mówił po spo- mali ponad 40 tys. zł na swoją działalność
wiceprezes Jerzy Borecki oraz sekretarz tkaniu burmistrz Kaliński. Kilka dni wcze- z ratusza. Zarządy Osiedli otrzymują boElżbieta Bogacewicz-Biernacka również śniej na sesji Rady Miejskiej, 30 paździer- wiem po 5 tys. zł z kasy miejskiej na potrzenie pojawił się na zaplanowanym na 4 listo- nika burmistrz wyjaśniał, że konflikt może by swojej dzielnicy, np. w dzielnicy Przedpada spotkaniu w ratuszu z Zarządem Osie- rozwiązać sąd, do którego odwołać może się mieście wykorzystano pieniądze na budowę
dla Stare Miasto oraz burmistrzem Krzysz- burmistrz, jako strona umowy z fundacją. 3 koszy do gry w piłkę koszykową i wyłotofem Kalińskim.
żenie fragmentu ulicy kostką
Przypomnijmy, że zaintebrukową.
resowanie problemem wyniTymczasem według Bierka z konfliktu między miesznackiego Zarząd Osiedla Stakańcami osiedla Stare Miasto
re Miasto nie panuje nad sya Mazowiecką Fundacją Spotuacją, bo na działce fundacji
łeczno-Kulturalną, która jest
dochodzi do aktów wandawłaścicielem baszty. Funlizmu. Tymczasem fundacja
dacja stała się właścicielem
na bieżąco prowadzi działabaszty na mocy aktu notania na tym terenie. - W ubierialnego z dnia 9 lutego 2000 A. Biernacki
głym tygodniu skruszone zoJerzy Borecki
Zofia Kroc
roku, kupując obiekt od Urzęstały betonowe płyty w rogu
- Ze spotkania wyniknęła jednak konklu- działki. Prace postępują stopniowo, gdyż
du Miejskiego w Łowiczu. Zdaniem fundacji baszta jest zabezpieczona przed de- zja. Radca prawny Urzędu Miejskiego ma na tyle nas stać. Robimy to nieodpłatnie,
gradacją, teren uprzątnięty i ogrodzony, sporządzić opinię prawną co do oceny wy- a wiele osób w ostatnim czasie wycofało się
a udostępnienie terenu przyległego, na któ- konania umowy i możliwości jej zerwania z fundacji. Powodem jest to, że nie mają sarym znajdował się niegdyś plac zabaw jest wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy tysfakcji z wykonywanej wolontarystycznie
obecnie niemożliwe, bo ktoś musiałby spra- prawnej - mówi Zofia Kroc z Zarządu Osie- pracy, a wręcz przeciwnie - są za nią szkalo(eb)
wować nadzór nad zabytkowym obiektem, dla Stare Miasto. Przypomina jednocześnie, wani - podaje przykład prezes.

P

Starosta - do końca roku
na pewno ten sam

D

o końca tego roku wszystko
pozostanie bez zmian - mówi
starosta łowicki Janusz Michalak
na temat swojej ewentualnej
rezygnacji z funkcji radnego
powiatowego lub nawet
z funkcji starosty. - Po prostu sprawy,
które mają wpływ na moją decyzję
odsuwają się w czasie - tłumaczy.
Starosta nie chciał wcześniej i nie chce teraz - precyzować,
co to za sprawy, mówi jednak
iż dotyczą one jego prywatnej
działalności zawodowej (czyli
najprawdopodobniej posiadanych
przez niego post - PGR - owskich
gruntów). - A co w przyszłym roku? Zobaczymy - odpowiada J. Michalak.
(wcz)

2 tysiące losów

O

d piątku 7 listopada,
sprzedawane będą losy na
miejską choinkę, będzie ich
w sumie 2.000. Impreza odbędzie się
5 grudnia o godz. 16.30 na Starym
Rynku. Los kosztować będzie 5 zł,
a nabyć je będzie można
w łowickich przedszkolach, szkołach
podstawowych oraz Wydziale Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
(pokój 19). Uprawniają one do
otrzymania podczas imprezy paczki
ze słodyczami oraz udziału w
losowaniu innych nagród. Jakie
w tym roku będą to nagrody - zależeć
będzie od sponsorów.
(mwk)

Na wystawę zaprasza plakat, na którym widnieje para łowiczaków w strojach.

Łowicka sztuka ludowa
podbija Mołdawię
W stołecznym mieście Mołdawii Kiszyniowie, w Muzeum Etnografii
i Historii Naturalnej, 24 października
otwarta została wystawa poświęcona
sztuce regionu łowickiego.
Inaugurację rozpoczął ambasador
RP w Kiszyniowie Krzysztof
Suprowicz.

Zmienić oblicze Kocierzewa P
Plan rozwoju wsi Kocierzew Południowy na lata 2008-2012 ma być
przyjęty podczas zebrania mieszkańców tej miejscowości. Odbędzie
się ono w poniedziałek, 10 listopada
o godz. 13.30 (drugi termin wyznaczono na godz. 14.00) w Urzędzie
Gminy w Kocierzewie.

W

ójt Grzegorz Stefański mówi, że
w planie ma znaleźć się zapis o wymianie chodników, montażu oświetlenia
ulicznego, budowie parkingu przy Urzędzie
Gminy oraz rozbudowie siedziby Gminnej
Biblioteki, głównie z myślą o sali konferencyjnej, bo takiej brakuje w Urzędzie Gminy.
Z kolei rozbudowa Urzędu nie jest możliwa, ponieważ działka, na której on stoi jest
na to zbyt mała.

omysłodawczynią i koordynatorką projektu była Jolanta Krasnodębska, pracownik Ambasady Polski w Mołdawii.
- Inicjatorka wystawy jest miłośniczką polWójt zachęca do udziału w spotkaniu, po- skiej sztuki ludowej, w tym również sztuki
nieważ plan rozwoju wsi jest potrzebny do łowickiej. To ona zwróciła się do nas z prostarań o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa Wsi). Gmina chce w przyszłym roku
składać wniosek w tej sprawie do Urzędu
Marszałkowskiego. Z Programu RozwoŚwięto Jesieni z królem parodii.
ju Obszarów Wiejskich gmina skorzystała, Święto Jesieni organizowane przez
budując boiska na terenie Zespołu Szkół Dom Kultury w Zdunach odbędzie
w Kocierzewie Południowym. Maksymal- się w niedzielę, 9 listopada o godz.
na kwota dofinansowania w tym programie 14.30. Jak co roku można spodziewynosi 75% kosztów inwestycji.
wać się na nim wielu atrakcji.
Na razie nie wiadomo, jak dużo kosztoierwszy na scenie zaprezentuje się
wać będzie realizacja tych planów, poniezespół wokalny Wrzos, później
waż kosztorysy inwestorskie są w trakcie
śpiewająca i tańcząca miejscowa
opracowywania. Stefański jest przekonany,
że realizacja planu dotyczącego Kocierzewa młodzież z gminy Zduny. Gwiazdą z zewnątrz będzie Andrzej Dyszak, aktor znaPołudniowego jest jak najbardziej realna.
(mwk) nay przede wszystkim jako parodysta.

Święto Jesieni

P

Darmowe szczepionki na grypę dla 65-latków
Z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, przy akceptacji Rady
Miejskiej w Łowiczu wyrażonej na
sesji 30 października, przeznaczono 45 tys. zł na zakup szczepionek
przeciwko grypie dla mieszkańców
miasta po 65 roku życia.

S

zczepienia w listopadzie to musztarda po
obiedzie - wskazywała radna Ewa Zbudniewek. Proponowała odłożenie finansowania szczepionek z kasy miejskiej na przyszły
rok i rozpoczęcie akcji od września. - Ci,
którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobili,
więc będzie to niesprawiedliwe społecznie.

pozycją przygotowania wystawy - mówi etnolog z łowickiego muzeum Patryk Pawlaczyk, który dokonał wyboru eksponatów
na wystawę z zasobów placówki, w której
pracuje. Współpracował przy tym z Jolantą Krasnodębską.
Ekspozycja prezentuje specyfikę barwnej twórczości ludowej Ziemi Łowickiej.
Wśród 200 eksponatów prezentowanych
na wystawie znalazły się elementy tradycyjnego wnętrza, tkanina, strój regionalny, ceramika, przykłady haftu, wycinanka,
a także rzeźba, zarówno historyczna, jak
i współczesna.
(eb)

Czy starsze osoby, które zaszczepiły się przeciwko grypie na swój koszt, dostaną zwrot
pieniędzy? - dopytywała radna.
Burmistrz Krzysztof Kaliński wyjaśniał,
że w Łowiczu jest 3.700 osób powyżej 65
roku życia. Ratusz sprawdzał ile osób jeszcze się nie zaszczepiło w niektórych POZetach. W przychodni na Starym Rynku pozostało jeszcze 645 osób, zaś na Kaliskiej
około 300. W Łowiczu funkcjonuje 10 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej,
z których 9 poparło akcję i uznało za słuszną, biorąc pod uwagę czas, w jakim szczepienia się odbędą. Szczepionki mają okres
ważności do końca grudnia i do tego czasu

można przeprowadzać szczepienia. Usługę w tym zakresie wyświadczą nieodpłatnie przychodnie. Zatem każdy mieszkaniec
miasta powyżej 65 roku życia powinien
zgłosić się na szczepienie do swojego lekarza rodzinnego. To przychodnie będą
kupować na bieżąco szczepionki, a ratusz
zwróci im pieniądze za wykonaną usługę
szczepienia.
- Jeżeli chodzi o osoby, które już się
zaszczepiły, zaproponujemy im darmowe szczepienie przeciwko pneumokokom, które jest droższe od szczepionki
przeciwko grypie - zapewniała sekretarz
miasta Maria Więckowska.
(eb)

W czasie Święta Jesieni zostaną rozstrzygnięte ogłoszone wcześniej konkursy: „Stare jest piękne” (na najciekawiej zagospodarowane podwórka), „Jesienne przetwory”
(na ciekawie ozdobione słoiki, butelki służące do przechowywania przetworów) i literacki „Jesienne Fraszki i inne słowne igraszki” (na humorystyczne fraszki o jesieni).
Przewidziane są pokonkursowe wystawy
i prezentacja prac z bibuły pt. „Trochę wiosny jesienią”, autorstwa Magdaleny Jachimek.
(tb)
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Woda i ścieki
znowu podrożeją D

Czy potrzebna korekta sygnalizacji?
- Zielona strzałka, przy skręcaniu
z Poznańskiej w Armii Krajowej,
świeci za krótko i przez to robią się
niepotrzebnie korki - z taką interwencją zatelefonował do nas jeden
z czytelników.

Tak jak przed rokiem,
dwunastu radnych
miejskich opowiedziało
się za podwyżką cen wody
i ścieków od 1 stycznia
2009 roku. Przeciwnych
podwyżce było trzech
radnych, sześciu natomiast
wstrzymało się od
głosowania.

P

rzypomnijmy, że w ubiegłym roku ceny
wody i ścieków wzrosły aż o około
25%. Z początkiem nowego roku będziemy
płacić średnio o 10% więcej. - W trakcie tej
kadencji podnieśliśmy zatem cenę za dostarczanie wody i odbiór ścieków łącznie o ponad 30%. Uważam, że jest to za dużo - mówił na sesji radny Robert Wójcik. Takiego
samego zdania obecnie, jak i przed rokiem,
była radna Ewa Zbudniewek. - Podwyżki
dotkną oczywiście najbardziej najbiedniejszych. A nie są to jedyne podwyżki. Drożeje
również opał i energia - mówiła.
Wskazywała także na fakt, iż owe 10%
podwyżki to koszt netto, brutto będzie ona
wyższa. - Mamy kryzys, który będziemy musieli przetrwać. Pomyślmy jednak nie tylko
o podwyżkach cen, ale poszukajmy z drugiej strony oszczędności w budżecie mia-

sta - zachęcał radny Ryszard Szmajdziński. Troje radnych występowało nie tyle
przeciwko samej podwyżce, ale przeciwko
jej wysokości. - Nie miałbym nic przeciwko podwyżce, gdyby była ona na poziomie
wzrostu stawek podatku od nieruchomości
- kontynuował Wójcik. Na tej samej sesji
Rada Miejska uchwaliła także nowe stawki podatku od nieruchomości, które wzrosną w 2009 roku o około 4%.
Burmistrz Krzysztof Kaliński podkreślał
natomiast, że pieniądze z podwyżki pomogą
w sfinansowaniu części inwestycji zakładu.
W tym roku wykonano odwiert nowej studni głębinowej. Na przyszły rok zaplanowano zaś wielomilionową inwestycję w postaci przebudowy ujęcia wody. Na ten cel
pozyskano około 18 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, jednak miasto będzie musiało dołożyć ze swojej kasy 3 mln
zł. - Po rozłożeniu na każdego mieszkańca
pozyskanych pieniędzy otrzymamy 600 zł.
Tyle musiałby każdy z nas zapłacić więcej
za wodę i ścieki, żeby można było w przyszłym roku przeprowadzić modernizację ujęcia wody - wskazywał burmistrz.
Za podwyżką opowiedział się również
radny Piotr Pochwała, który zapewniał, że
przeciwko podwyżkom będzie, gdy ceny za
wodę i ścieki w Łowiczu przekroczą średnią cenę w województwie i kraju - a na razie ciągle są niższe.

Ile za wodę i ścieki?

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
z ubiegłego czwartku cena wody wzrośnie
o ponad 9%, natomiast odprowadzania
ścieków jeszcze więcej, bo o ponad 11%.
Cena za 1m3 wody dostarczonej do gospodarstwa domowego, dla przemysłu oraz do
innych podmiotów wynosi obecnie 2,20 zł
od osoby, po podwyżce wyniesie 2,40 zł netto. Przypomnijmy, że stawki ujednolicone
zostały dla wszystkich podmiotów w ubiegłym roku przy okazji podwyżki.
Ceny ścieków nie zostały ujednolicone.
Wzrosną od Nowego Roku o około 11%.
Cena odprowadzenia 1m3 ścieków z gospodarstwa domowego wynosi jeszcze w tym
roku 2,51 zł od osoby, po podwyżce wyniesie 2,80 zł. Jeżeli chodzi o ścieki przemysłowe, to koszt odbioru 1m3 wynosi 5,20
zł, natomiast po podwyżce wyniesie 5,80
zł. Dla odbiorców pozostałych cena wzrośnie z 3,44 zł do 3,85 zł.
Na podstawie danych Izby Wodociągowej średnia krajowa cena metra sześciennego wody w gospodarstwa domowych
za pierwszy kwartał 2008 roku wynosiła
to 2,79 zł, natomiast cena odbioru ścieków
3,60 zł. W województwie łódzkim średnia
cena wody w gospodarstwa domowych wynosi 2,51 zł, zaś ścieków 4,35 zł.
(eb)

Frezowali i łatali drogę
przez Bielawy

F

Droga w Bielawach została poprawiona przed dniem Wszystkich Świętych.

rezowanie drogi i łatanie
największych dziur na drodze
wojewódzkiej numer 703
przechodzącej przez Bielawy zostało
przeprowadzone 30 października
na zlecenie łowickiego oddziału
Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Frezowanie zostało przeprowadzone
odcinkami od okolic cmentarza
w Bielawach w stronę Oszkowic.
Wycinane były tylko największe garby
i od razu tego samego dnia dziury
po frezowaniu były zalewane masą
asfaltową. Z powodu robót drogowych
miejscowo ruch musiał odbywać się
wahadłowo.
(mak)

Podatek nieznacznie wyższy
Średnio o kilka procent wzrosną
w przyszłym roku w Łowiczu stawki podatku od nieruchomości. Rada
Miejska jednogłośnie zaakceptowała uchwałę w tej sprawie na sesji
30 października.

M

aksymalne stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok wzrosły
o 4,2% w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w 2008 roku.
Obowiązująca stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosząca 0,47 zł/mkw.
wzrośnie o ponad 10% i wynosiła będzie
0,52 zł/mkw. Stawka od budynku związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej wynosząca 16,50 zł/mkw. wzrośnie o ponad 6%, do 17,50 zł. Jeżeli chodzi
o stawkę podatku od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
tegoroczną stawka 0,60 zł/mkw. wzrośnie o
ponad 8% do kwoty 0,65 zł/ mkw., zaś od
pozostałych gruntów z kwoty 0,37 zł/mkw.
o 8% do 0,27 zł/mkw.
W związku z podwyżką, w przyszłym
roku do kasy miejskiej powinno wpłynąć
o 609 tys. zł więcej z tytułu podatków od
nieruchomości. Zaproponowane stawki na
rok 2009 są najniższe ze stawek podatków
obowiązujących w miastach ościennych
w tym roku. Podatek od budynków mieszkalnych wynosi 0,59 zł/mkw. w Kutnie,

0,58 zł/mkw. w Skierniewicach, 0,59 zł/
mkw. w Sochaczewie. Od budynków
związanych z działalnością gospodarczą
w Kutnie stawki wynoszą 18,66 zł/mkw.
w Kutnie, 18,90 zł/mkw. w Skierniewicach,
18,60 zł/mkw. w Sochaczewie. Jeżeli chodzi o podatek od gruntów, to za te związane
z działalnością gospodarczą, stawki wynoszą 0,69 zł/mkw. we wszystkich trzech
ościennych miastach. Stawki podatku od
gruntów pozostałych wynoszą 0,18 zł/mkw.
w Kutnie, po 0,25 zł/mkw. w Skierniewicach i Sochaczewie. Tylko w tym ostatnim
przypadku stawka na 2009 rok w Łowiczu
będzie wyższa i wyniesie 0,27 zł/mkw.
(eb)

o tej pory nie odebrałem takich sygnałów, ale jeśli rzeczywiście tak jest,
trzeba coś z tym zrobić - mówi przedstawiciel Regionalnego Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad w Łowiczu Sebastian

Gutowski. Zapewnia, że poprosi o sprawdzenie działania strzałki zarówno od strony
Poznania, jak i Warszawy. Dodaje, że w sygnalizacji jest zamontowany program, odpowiadający za jej działanie, modyfikujący
je w zależności od natężenia ruchu.
Można się więc spodziewać kontroli, by
stwierdzić czy zielona strzałka działa odpowiednio do natężenia ruchu. Jeśli nie, program w sygnalizacji zostanie poprawiony.
O innym problemie związanym z tą sygnalizacją czytaj niżej.
(jr)

Mylące światło do poprawy
Kierowcy jadący ulicą Armii
Krajowej w Łowiczu od strony
bloków komunalnych i „czerwonej
góry”, na skrzyżowaniu
z ulicą Poznańską mogą być
zdezorientowani.

P

odczas gdy na głównym sygnalizatorze świeci się czerwone światło, po
chwili tuż obok zapala się światło zielone - „zielona strzałka”. Tyle, że strzałka
jest wytarta i wygląda prawie jak zwyczajny sygnalizator. Dla niedoświadczonych
kierowców może być to mylący sygnał, że
mogą wjeżdżać na skrzyżowanie. Około
dwa tygodnie temu doszło tam do kolizji
drogowej, podczas której jadący w stronę
Poznania Citroen C3 uderzył w bok Opla
Astry wyjeżdżającego z ulicy Armii Krajowej. Obaj kierowcy twierdzili, że mieli
zielone światło.
Po kilkunastu dniach ukarana mandatem
uczestniczka kolizji uznała, że nie powinna
płacić mandatu, ponieważ przyczyną kolizji była nie do końca sprawna sygnalizacja.
Ponieważ jednak minęło więcej niż 7 dni od
zdarzenia, nic już nie mogła wskórać. - Na
miejscu policjant informował, że może ta
Pani nie przyjąć mandatu i wtedy sprawą
zająłby się Sąd Grodzki. Mandat po podpisaniu staje się prawomocny, jednak w ciągu
siedmiu dni można złożyć wniosek o anulowanie mandatu do Sądu Grodzkiego - powiedział nam naczelnik Sekcji Ruchu Dro-

Czerwone czy zielone? Niedoświadczeni kierowcy mogą pomylić się.
gowego łowickiej Komendy Powiatowej
Policji Leszek Okoń. W tym przypadku jednak siedmiodniowy termin już upłynął.
Startą strzałka na sygnalizatorze zainteresowaliśmy łowicki Zarząd Dróg Krajowych. - Oczywiście sprawdzimy w jakim
stanie jest sygnalizator i jeśli będzie taka
potrzeba, to usuniemy usterkę - powiedział
nam szef łowickiego ZDK Paweł Chojnacki. Obiecał jeszcze tego samego zlecić pracownikowi sprawdzenie stanu sygnalizacji
na tym skrzyżowaniu.
(mak)
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Syntex na krawędzi
upadłości

Powiat kupi tomograf
dla szpitala

Do 20 grudnia uruchomiony
zostanie w łowickim szpitalu
tomograf komputerowy.
Powiat łowicki składa na przyszły
cji Pracy. Nie dopatrzono się poważnych bliżu fabryki powstała bocznica kolejowa. rok wniosek o pozyskanie
uchybień, ale spółka została zobowiązana Zakład przetrwał pierwsze lata 90., choć pieniędzy na kupno nowego
do terminowego wypłacania pensji. Na- w ich połowie skorzystał z dobrodziejstw tomografu wysokiej klasy, zanim
rastało również zadłużenie u dostawców ustawy o restrukturyzacji długów przed- jednak takowy zostanie kupiony,
surowców, w tym przędzy i barwników. siębiorstw państwowych. Wartościowy zarząd powiatu postarał się
Trudna sytuacja rynkowa spowodowała udział Syntexu w polskim rynku skar- o kupno sprzętu używanego.

S

również, że z płatności nie wywiązywali
się należycie kontrahenci Syntexu, którzy
odbierali od niego towar. Wtedy też zarząd postanowił złożyć pierwszy wniosek
do sądu o ogłoszenie upadłości.
Upadłość jest ogłaszana w stosunku
do dłużnika, który stał się niewypłacalny, a więc zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Jest to zasadnicza podstawa ogłoszenia upadłości.
Innym warunkiem ogłoszenia upadłości
może być nadmierne zadłużenie, czyli gdy
wartość zobowiązań przekracza majątek
firmy nawet wtedy, gdy firma na bieżąco
reguluje swoje zobowiązania.
rzypomnijmy, że Syntex od 15 grudnia 2002 roku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej
rezydował tam już syndyk masy upadłościowej (od kwietnia 2001 do lipca 2002).
W ciągu około dwóch kolejnych lat spółka wywiązała się ze wszystkich płatności
wobec syndyka i wobec Skarbu Państwa,
ale również zwiększyła zatrudnienie z 220
do 550 osób.
Syntex powstał w 1969 roku, jako zakład produkujący tekstylia, głównie skarpety, dla całego ówczesnego RWPG.
W niektórych latach zatrudniał niemal 3
tysiące pracowników, a około 60 -70%
wyrobów zakładu trafiało na eksport do
Związku Radzieckiego, dlatego też w po-

ytuację zaostrzył również niski kurs
euro, a że Syntex nawet 70% swojej produkcji sprzedawał za granicę,
nie był to kurs dla zakładu sprzyjający. Po przewalutowaniu okazywało się
bowiem, że zyski zakładu były niższe
niż wtedy, gdy złotówka była słabsza.
- Ostatnio mało było nawet zamówień
eksportowych - powiedział nam Wojciech Aniszewski z zakładowej komisji
NSZZ Solidarność.
Sytuacja w Syntexie była omawiana na ostatnim, poniedziałkowym posiedzeniu działaczy tego związku z poszczególnych zakładów. - Sytuacja jest
bardzo poważna. Podczas rozmów pomiędzy związkami a właścicielami dowiedzieliśmy się, że jeżeli nie uda się
utrzymać płynności finansowej, to trzeba będzie ogłosić upadłość. To podobno
jedyna droga. Dla nas jest najważniejsze
jednak, żeby utrzymać za wszelką cenę
produkcję. Zakład produkujący jest więcej wart niż taki, który stoi - powiedział
nam szef zakładowej komisji Solidarności Wojciech Aniszewski. Właściciele
ani zarząd nie zdradzają związkowcom
z Solidarności, ani też związkowcom ze
związków branżowych, które istnieją
w zakładzie, wysokości zadłużenia. Ci

jednak mają świadomość, że nie jest dobrze. - Kto może to ucieka z zakładu. Ludzie szukają pracy w innych zakładach,
inni jak mogą, to idą na wcześniejsze
emerytury. Atmosfera jest ciężka, bo to
dla niektórych starszych pracowników
już druga upadłość zakładu - powiedziała
nam jedna z pracownic Syntexu.
Działacze ze związków branżowych
i Solidarności zwarli szyki i w rozmowach z zarządem występują wspólnie.
Wspólnie też zamierzają poprosić sąd
o wyznaczenie tego samego syndyka, który ratował zakład siedem lat temu. - Jemu
to wychodziło. Zmniejszył ilość dyrektorów i kierowników, a ludzi z produkcji
dużo nie zwolnił - mówią starsi pracownicy z zakładu.
Jeszcze w ubiegłym roku zakład poszukiwał pracowników i zwiększał wynagrodzenia najlepiej pracującym. Ówczesny
wiceprezes Jarosław Zieliński narzekał
na brak wykwalifikowanej kadry, w tym
głównie mechaników maszyn dziewiarskich i dziewiarzy. Sytuacja ta nie potrwała długo. W pierwszej połowie tego roku
zakład zaczął wypłacać wynagrodzenia
z opóźnieniem. Kilkakrotnie - na wniosek pracowników - sytuację badała skierniewicka delegatura Państwowej Inspek-

Szkoły pijarskie w Łowiczu

Dwaj szesnastolatkowie próbowali
ukraść malucha ze Starzyńskiego

Marsz patriotyczny
ulicami miasta

J

uż po raz trzeci uczniowie szkół
pijarskich przejdą 7 listopada ulicami
Łowicza w marszu patriotycznym,
by uczcić w ten sposób Święto
Niepodległości. W marszu udział
weźmie około 60 uczniów. Tradycyjnie
nie zabraknie koni wierzchowych,
sztandarów, strojów z różnych epok,
instrumentów muzycznych i pieśni na
ustach. Uczniowie wyruszą sprzed
szkoły o godzinie 11.00, przejdą
Alejami Sienkiewicza, następnie ulicą
obok targowiska, Broniewskiego,
Stanisławskiego na Nowy Rynek.
Następnie Zduńską na Stary Rynek.
Na obydwu rynkach odczytają odezwę
patriotyczną do ludności miasta.
Przystroją białoczerwonymi szarfami
mijane po drodze pomniki, w tym
samym celu odwiedzą też wojenne
cmentarze.
(wcz)

Dwóch 16-letnich mieszkańców
Łowicza próbowało ukraść zaparkowany na Starzyńskiego w Łowiczu
samochód osobowy marki Fiat 126p.
Nie udało im się, ponieważ ktoś ich
zauważył i powiadomił policję. Obydwaj zostali zatrzymani w środę, 29
października. Nie było to ich pierwsze wykroczenie.

G

dy patrol łowickiej policji przyjechał
w okolice osiedla Starzyńskiego, zauważył dwóch nieletnich stojących w pobliżu Fiata 126p. Okazało się, że już zdążyli potłuc trójkątną szybę w drzwiach auta.
Obydwaj mieli na dłoniach rękawiczki,
żeby nie zostawić odcisków palców. Policjanci zaskoczyli ich - nie próbowali uciekać. Mieli zresztą świadomość, że są znani policji. W kieszeniach u jednego z nich

P

N

ad działaniami młodzieży czuwa
Stowarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej. Jakimi problemami zajmą się
uczestnicy tegorocznej edycji programu przekonamy się już 7 listopada, podczas Targów Projektów Młodzieżowych

„Chcemy zmiany!” w Muzeum w Łowiczu? Targi rozpoczną się o godzinie 12.00.
Podczas nich każda z grup przedstawi
swoje pomysły.
- W każdym mieście są piękne, a jednocześnie zaniedbane miejsca. Gdzieniegdzie brakuje pasów na jezdni, w innym
miejscu placu zabaw dla dzieci, a czasem
parki odstraszają swoim mrocznym wyglądem. Wystarczy jedynie odrobina zaangażowania, dobry pomysł i chęć do działania, aby odmienić takie miejsce - tłumaczy
Elżbieta Jurkowska, koordynator projektu. Jest to właśnie główny cel programu
„Bliżej Miasta”.
Rok temu do akcji przyłączyło się 6
grup młodzieży z 5 szkół ponadgimnazjalnych w Łowiczu. Każdy zespół pod

T

opieką nauczyciela oraz z pomocą jednego z członków stowarzyszenia realizował opracowany wspólnie projekt. Grupa
młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego opiekowała się „laskiem miejskim”,
odnawiając ścieżkę zdrowia oraz dbając
o porządek w lasku. Młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pomalowała ławki i bramki w parku, a młodzież
z II LO zorganizowała wystawę w Galerii Łowickiej.
- W tym roku zrobiliśmy krok naprzód,
gdyż program przekroczył obręb miasta
i obejmuje teraz teren powiatu łowickiego - mówi Elżbieta Jurkowska. Podobnie,
jak w ubiegłym roku do programu zgłosiło się 6 grup.
(eb)

S

zpital w Bydgoszczy kupuje
obecnie nowy, 63 rzędowy
tomograf i chce pozbyć się
dotychczas posiadanego sprzętu. Jest
to jednorzędowy, japoński tomograf,
sześcioletni. Powiat zapłaci za niego
350 tys. zł, jednak nie jest to tylko cena
urządzenia. W ramach tych pieniędzy
łowiccy lekarze pojadą do Bydgoszczy
na szkolenie, stosowna firma
zdemontuje też tomograf i zainstaluje
go w Łowiczu.
Co prawda lampy w tomografach
funkcjonują góra 4 - 5 lat, jednak w tym
kupowanym przez starostwo lampa
wymieniona została w lipcu. Koszt
nowej lampy wynosi około 300 tys. zł.
Pomieszczenie na tomograf jest
już wybrane. Jest to jedno z dwu
pomieszczeń, gdzie stoją urządzenia
rentgenowskie - w tym gabinecie stoi
jedno urządzenie zepsute
i jedno mocno przestarzałe. Zostaną
zdemontowane. Koszt przystosowania
gabinetu wyniesie tylko 50 tys. zł, gdyż
spora część zabezpieczeń już tam
funkcjonuje w związku z rentgenem.
Od 20 grudnia pacjenci nie będą już
wożeni na badania tomograficzne
do Łodzi czy Skierniewic. Takie
działania były nie tylko kosztowne
(koszt transportu i badań), ale także
nieobojętne dla zdrowia chorych.
(wcz)

Zatrzymany z narkotykami w kieszeni

Kolejnych dwóch dziewiętnastoletnich mieszkańców Łowicza
policjanci znaleźli śrubokręty i kombinerki, zostało zatrzymanych za posiadanie marihuany.
które mogły służyć do włamań.
Podczas gdy policjanci sprawdzali zaym razem do zatrzymania doszło
wartość kieszeni u jednego z nich, druw okolicy torowiska przy ulicy Katarzygi próbował wyrzucić paczkę chusteczek
nów w Łowiczu w ostatni wtorek, okohigienicznych. Okazało się, że wewnątrz
ukryta była plastikowa dealerka z zawar- ło południa. Podejrzanie zachowujących się
tością zielonego suszu. Badanie narkote- młodzieńców, którzy siedzieli w samochostem wykazało, że była to marihuana. Nar- dzie zaparkowanym obok torowiska, pokotyk został zabezpieczony na potrzeby
postępowania.
Obydwaj młodzieńcy zostali zatrzymani i na komendę policji wezwani zostali rodzice. Sprawa zostanie przekazana do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich działającego przy
Sądzie Rejonowym w Łowiczu. Z policyjnych ustaleń wynika, że obydwaj 16-latkowie byli już zatrzymywani za popełnianie
podobnego rodzaju czynów karalnych.
(mak)

Łowicka młodzież “Bliżej Miasta”
Rozpoczęła się druga edycja
projektu „Bliżej Miasta”,
w ramach którego młodzież
bierze pod swoją opiekę
teren miejski, rozwiązuje
konkretne problemy
lub stara się przystosować
określone obiekty
tak, aby były miłe dla oka.

pet wynosił w połowie ubiegłej dekady
15%, ilościowo, w 1997 roku było to 11
milionów par.
W październiku 1998 roku zawarta została umowa sprzedaży 75% akcji Syntexu belgijskiemu inwestorowi - firmie
pończoszniczej Bonneterie Bosteels - De
Smeth N.V. Udziały Syntexu sprzedawali dwaj główni jego właściciele - Fundusz
Inwestycyjny Powszechnego Banku Gospodarczego, który był w posiadaniu ponad 50% akcji oraz IX Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Belgijski inwestor
zamknął swój zakład w Aalst pod Brukselą, ale miał też zainwestować w Łowiczu około 1 mln dolarów. Belgowie nigdy nie wykonali inwestycji, o jakich na
początku była mowa i nie dokonywali
z Belgii transferu pieniędzy, ale zaciągali kredyty w polskich bankach, a zyskami
z Polski wspierali swoje upadające zakłady w Rumunii.
W rezultacie jedne zwolnienia goniły
drugie, a w kwietniu 2001 roku firma ogłosiła upadłość. Produkcja była zatrzymana
w momencie, gdy zakład przejął syndyk
masy upadłościowej Józef Syska. Udało
mu się ją wznowić, a 15 lipca 2002 zakład
wydzierżawiony został łódzkiej spółce Intraco, której następnie sprzedano Syntex w grudniu tego samego roku.
(mak)

stanowił wylegitymować patrol dzielnicowych. W trakcie przeszukania okazało się,
że jeden z nich posiada przy sobie dealerkę z 0,6 grama zielonego suszu marihuany.
Obydwaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Policja będzie ustalać w jaki sposób
młodzieniec, u którego znaleziono dealerkę wszedł w posiadanie narkotyku. Za samo
posiadanie marihuany grozi kara więzienia
do trzech lat.
(mak)
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Dzielnica Korabka

Przede wszystkim Chełmońskiego
- Kanalizacja w ulicy
Chełmońskiego i nic
więcej - burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński kilka razy
w ten sposób odpowiadał
na pytania mieszkańców
dzielnicy Korabka
o inwestycje na jej terenie
w przyszłym roku.

T

o są 2 mln złotych, to bardzo dużo biorąc pod uwagę wydatki zapisane w budżecie miasta na inwestycje nieunijne. Prace mają się rozpocząć od okolic przedszkola
przy Chełmońskiego i obejmą całą ulicę, do
granic miasta. Nie będzie nawierzchni na
Korczaka, Jeżewskiego,
Przypomnijmy, że w przyszłorocznym
budżecie zapisane są trzy duże unijne inwestycje, na które miasto musi zabezpieczyć
własne pieniądze - aż 20 mln złotych. Są to
modernizacja ujęcia wody, przebudowa parku Błonie oraz e-urząd. Burmistrz podkreślał, że ciężko jest w tej chwili przewidzieć,
jakie jeszcze inwestycje uda się zrealizować.
Będzie to zależało od zwrotów pieniędzy
za realizację unijnych inwestycji, w mniej-

szym stopniu od kredytów, które miasto
może wziąć, ale wobec obecnej sytuacji na
rynku wiązałoby się to z dużym ryzykiem.
Aktualnie deficyt wynosi ok. 25% i jak zaznaczył skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek, zamiarem miasta jest, by nie był on
zwiększany. Burmistrz wyraził też obawę,
że sytuacja gospodarcza może odcisnąć się
na mieście, które dużą część swych dochodów czerpie z podatku dochodowego. Stąd
chęć unikania zbytniego ryzyka.
Spotkanie na Korabce odbyło się w środę
29 października w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Grunwaldzkiej, przyszło na
nie ponad 50 mieszkańców. Nie było obietnic szerokiego frontu robót, realizacji dróg które nadal są największą bolączką dzielnicy, ale mimo to było spokojnie. Problemów
i wniosków mieszkańcy mieli sporo.
W sprawie ulicy Chełmońskiego pojawiło się pytanie, czy w związku z pracami
przy budowie kanalizacji sanitarnej nie powinny zostać przewidziane prace przy wymianie wodociągu. Mieszkańcy podkreślali, że ze względu na swój wiek - ponad 50
lat, jest on bardzo awaryjny. Argumentem
za wymianą wodociągu było to, że i tak
w tym okresie zostanie zajęty pas ruchu. Ulica Chełmońskiego praktycznie na długości

od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy
miasta jest mocno połatana. W większości
są to ślady po awariach, jakie tam usuwano
w ciągu ostatnich lat.
Burmistrz rozwiał to z pozoru logiczne
myślenie, mówiąc, że nie można połączyć
jednej inwestycji z drugą, ponieważ wodociąg nie znajduje się w tym samym pasie ruchu co planowana kanalizacja. Podjęcie tych robót jednocześnie oznaczałoby
wyłączenie tej ulicy w ogóle z ruchu, bez
możliwości wytyczenia odpowiednich objazdów. Ulica Chełmońskiego w znacznej
części nie krzyżuje się z innymi ulicami. Jak
powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego ratusza Grzegorz Pełka - W planowanych na kanalizację
2 mln złotych jest ujęta także odbudowa
zniszczonej nawierzchni w pasie robót ziemnych, niestety nie na całej szerokości.
Mieszkańcy ul. Małszyce zgłosili, po
raz kolejny, potrzebę budowy oświetlenia
na całej długości ulicy oraz budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Strzelecką w stronę wsi Małszyce. Jak mówił jeden z nich, piesi idąc tą ulicą muszą
uważać na rozpędzone samochody mknące po nowej, wykonanej dwa lata temu nawierzchni. Burmistrz przyjął zgłoszenie i za-

powiedział, że miasto planuje w przyszłym
roku sporo inwestycji związanych z oświetleniem, tego zadania jednak nie brało pod
uwagę, ale jeśli zostaną jakieś wolne środki,
będzie to rozważane. W sprawie chodnika
odpowiedział jednoznacznie, że nie uda się
go wykonać w przyszłym roku.
Podobnie wypowiedział się w sprawie
nawierzchni w ulicy Strzeleckiej, na
części od granicy zabudowy do skrzyżowania z ul. Małszyce - obecnie rozjeżdżonej przez samochody ciężarowe. Na prośbę
jednej z mieszkanek naczelnik Pełka obiecał, że nawierzchnia zostanie wyrównana.
Z terenu ul. Małszyce odezwał się jeszcze
głos, mówiący o potrzebie skierowania tam
autobusu miejskiego. Mogliby korzystać z niego zarówno mieszkańcy wsi Małszyce, jak i ulicy. Obecny na spotkaniu dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji
powiedział, że może to być rozważane po
złożeniu wniosku przez mieszkańców i rozpoznaniu sprawy, od razu też umówiono się
na rozmowy.
Mieszkańcy dzielnicy pytali też burmistrza dlaczego na ulicy Armii Krajowej
nie kontynuuje się przebudowy chodnika.
W tym roku Zakład Usług Komunalnych
wykonał jego fragment, zastępując płyty

chodnikowe betonową kostką na długości
ponad 100 m. Wyjaśnienie było proste, droga należy do powiatu i on przekazał w tym
roku około 30 tys. zł na budowę chodnika.
Miasto samodzielnie nie może inwestować
w infrastrukturę nie należącą do niego.
Na spotkaniu padały też prośby o wykonanie drobnych prac, jak na przykład naprawy zapadającej się studzienki kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej, czy poprawy
kanalizacji przy ul. Legionów, gdzie zalewane są 4 domy. Jeden z mieszkańców ulicy Grabowej zwrócił zaś uwagę na to, że
ulica ta jest całkowicie zapomniana przez
miasto. Podkreślił, że większość prac jakie
na niej wykonano, zrobili sami mieszkańcy. Teraz chcą, aby miasto dokonało naprawy nawierzchni, która jest zniszczona. Naczelnik Pełka odpowiedział, że sprawa jest
dość skomplikowana, bo pas jezdny, jaki
jest tam obecnie, swym zasięgiem obejmuje grunt wspólnoty bloku sąsiadującego
z ul. Grabową. Teren miejski jest zbyt wąski, by wytyczyć prawidłowo ulicę, jej szerokość nie spełnia norm i miasto nie może
inwestować w jej budowę. Zapowiedziano jednak podjęcie prac przy unormowaniu tego stanu.
(tb)

Wyremontują rozjazdy i przejazd
kolejowy na Czajkach
Z powodu remontu rozjazdów torowych i nawierzchni, przez dwa dni
całkowicie wyłączony z ruchu będzie
przejazd kolejowy na końcu ulicy
Kaliskiej - przed Zakładem Karnym
w Łowiczu.

K

olejarze zamkną go we wtorek 11 listopada około godziny 7.00 rano. Zostanie udostępniony dla ruchu następnego dnia, 12 listopada o godzinie 15.00.
W tym czasie będą odbywały się roboty
związane z poprawieniem stanu rozjazdów,

które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu. - Przy okazji poprawimy
stan nawierzchni na samym przejeździe - powiedział nam naczelnik Sekcji Eksploatacji
PKP w Łowiczu Bogusław Wszołek.
Prace nie są niestety wstępem do robót
o większym zakresie. - To nieduży remont,
ale ze względu na bliskość przejazdu drogowego musimy go na czas robót zamknąć
- powiedział nam naczelnik Wszołek.
W związku z zamknięciem, aby dojechać
na Czajki, należy wybrać drogę prowadzącą tam z ulicy Katarzynów.
(mak)

Mieszkanie na Starzyńskiego
ciągle bez właściciela

P

rzyznanie opuszczonego niedawno
w związku ze śmiercią lokatorki, dobrze urządzonego mieszkania komunalnego na os. Starzyńskiego w Łowiczu,
rodzinie L. z Bratkowic przez komisję
Pięć słupów ogłoszeniowych w centrum miasta - na Starym i Nowym Rynku, Końskim Targu, przy Dworcu PKP mieszkaniową i socjalną Rady Miejskiej
oraz przy targowicy zwraca już uwagę przechodniów daszkami pomalowanymi w kolorowe pasy. Szef ratuszowego na posiedzeniu 21 października, budziło
wydziału promocji Artur Michalak mówi, że oczywiście wzorem był tu łowicki pasiak. Michalak nie wyklucza, że kolejne kontrowersje. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu NŁ. Biorąc pod uwagę opinię
kolorowe daszki pojawią się w roku przyszłym.

Kto się zaopiekuje Orlikiem?
Dziś - w czwartek 6 listopada, zakończyć się miały prace na boisku
„orlikowskim” przy Zespole Szkół
nr 3 na Korabce w Łowiczu. Miniony
tydzień pożytkowany był na ostatnie
prace porządkowe, kończenie ogrodzenia, kolejne już czesanie sztucznej trawy. Na niedzielę 9 listopada zaplanowane zostało uroczyste
otwarcie stadionu.

P

rzedłużenie się prac o kilka dni nie napawa niepokojem. Niepokojące jest
jednak coś innego - boisko bowiem jest
gotowe, a wciąż nie wiadomo jak rozwiązane zostanie zarządzanie i opieka nad
obiektem.
Dyrektor szkół Wacław Witwicki deklaruje, iż szkoła jest gotowa, aby być ad-

ministratorem obiektu. Potrzeba jednak
zatrudnić do tej pracy osobę na cały etat. Pracownik ten zajmowałby się po pierwsze
stroną techniczną: nawadnianiem, utrzymaniem terenu itd. Po drugie wpuszczaniem,
dozorowaniem, wypuszczaniem grup i zamykaniem obiektu - mówi.
Podobnie jak w przypadku hal sportowych - na przykład przy Gimnazjum w Bolimowie - jeśli na boisko wpuszczano by
grupę osób, jedna osoba z grupy zawsze wyznaczana byłaby jako odpowiedzialna.
Witwicki mówi, że obiekt czynny byłby
do godziny 22. Po tej godzinie cały teren
szkoły byłby zamykany. - Dotychczas teren nie był zamykany. Na nasze boiska przychodzili wieczorami uczniowie i absolwenci,
grający głównie w koszykówkę, piłkę nożną,
jeżdżący na rowerach. Tak jest od dziesięcio-

leci i wolimy, aby młodzież spędzała czas na
boisku niż przy piwie. Nowo powstałe boisko jest jednak drogie i będziemy zamykać
wszystkie bramy.
Witwicki uważa, że nadzoru nad obiektem nie można powierzyć dotychczasowemu pracownikowi gospodarczemu szkoły,
lub przebywającej w placówce do godziny
20 woźnej. - Te osoby mają swoje zadania:
woźna sprząta, pracownik pilnuje szkoły,
coś maluje, naprawia itd. Uważam, że do
obsługi boiska zatrudniona winna być osoba na cały etat.
- Zastanowimy się, policzymy koszty
i wtedy zdecydujemy jak rozwiązać tę sprawę - mówi burmistrz Krzysztof Kaliński.
Jedno jest pewne, obiekt udostępniany będzie za darmo, gdyż takie jest założenie
boisk orlikowskich.
(wcz)

radnych, burmistrz Krzysztof Kaliński miał
podjąć decyzję o przydziale mieszkania
w ciągu ubiegłego tygodnia. Jednak po naszym artykule, wstrzymał się i zdecydował,
by na listopadowym posiedzeniu komisji
mieszkaniowej jeszcze raz przedyskutowano tę sprawę, w jego obecności. Dopiero po opinii radnych uzyskanej w listopadzie, burmistrz podejmie decyzję.
(jr)
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Krystyna Ostrowska
w Sądzie Honorowym
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łowiczu Krystyna Ostrowska zastąpiła zmarłego radnego Józefa Więcka w Sądzie Honorowym.
Zadecydowała o tym Rada Miejska
na sesji 30 października.

Z

aproponowałem radną Ostrowską
jako wiceprzewodniczącą, gdyż zmarły
Józef Więcek, także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w Radzie Miejskiej - mówił przewodniczący Rady Henryk Zasępa.

Nikt z radnych nie zgłosił innego kandydata do sądu. Sąd opiniuje wnioski w prawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.
Przewodniczącym Sądu Honorowego
jest przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa, w jego skład wchodzą ponadto burmistrz Krzysztof Kaliński oraz radni Grażyna Sobieszek, Piotr Gołaszewski,
Ewa Zbudniewek oraz Krystyna Ostrowska.
(eb)

Teresa Wojda wyróżniona
również przez burmistrza
Pamiętali o żołnierzach września członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty odwiedzili w dniu
Wszystkich Świętych mogiły żołnierskie na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Tam „pod bronią” pełnili honorową wartę, zapalili znicze i oddali cześć. Nie zapomnieli o grobie dowódcy 10 PP z okresu walk nad Bzurą płk. Mariana Krudowskiego. Odwiedzili też cmentarz przy ul. Listopadowej w Łowiczu oraz dwa najważniejsze cmentarze wojenne dla historii
łowickiego pułku w Kompinie oraz Nieborowie. Byli przy mogile rozstrzelanych harcerzy przy ul. Nadbzurzańskiej. (tb)

W

yróżnienie i podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz propagowania kultury ludowej otrzymała
na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu
30 października Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze.
Jest to pokłosie uhonorowania Teresy
Wojdy na początku września, o czym pi-

saliśmy na łamach Nowego Łowiczanina,
uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.
W ten sposób, przyznający odznaczenie
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, docenił wieloletnie zaangażowanie
Wojdy w działania dotyczące popularyzacji kultury ludowej.
(eb)

wyraziła zgodę na tę sprzedaż. Sprawy są
jeszcze w toku i to blokuje działania związane z modernizacją sieci grzewczej w Łowiczu. Po spotkaniu w rozmowie z nami
i po sprawdzeniu szczegółów, burmistrz powiedział jednak, iż jest zgoda zarządu spółki
na modernizację kotłowni na Konopnickiej.
- W tym momencie wszystko zależy od decyzji prezesa, który opracować musiałby koncepcję, kosztorys itd. - powiedział.
Jeden z mieszkańców pytał, kiedy będzie remont z prawdziwego zdarzenia ulicy 3 Maja. Z uwagi na wadliwą kanalizację, po ulewach stoi na niej woda, ulica
rozjeżdżana jest przez ciężkie samochody.
Poruszono też sprawę parkujących tam aut,
należących do osób dojeżdżających do pracy pociągami. Samochody zostawiane są
na 3 Maja rankiem i zabierane wieczorem.
Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać
z poczty czy przychodni lekarskiej, nie mają
gdzie zaparkować.

Burmistrz Kaliński przyznał, że ulica jest
w fatalnym stanie. Poczynione wyliczenia
mówią, iż jej remont: przebudowa kanalizacji, przełożenie bruku, z uprzednim zaopatrzeniem go w porządną podbudowę,
kosztowałoby 700 tys zł. - Wciąż jednak liczymy, iż do 2012 roku ruszy budowa wiaduktu - wyjaśniał Kaliński. - Jeśli w 2009
roku zrobilibyśmy ulicę 3 Maja, to przy
budowie wiaduktu nam tę ulicę rozjeżdżą
i 700 tys. zł pójdzie w błoto - tłumaczył.
Burmistrz liczy, że kiedy powstanie parking za sklepem Kasia (miasto plac wykupiony ma już od jakiegoś czasu, parking
na 36 miejsc powstać ma jeszcze do końca
tego roku), odciąży on w jakimś stopniu ulicę 3 Maja. W dalszej perspektywie, za rozwalającym się budynkiem kolejowym planowana jest wychodząca obok kolejowego
dworku przy ul. 1 Maja ulica Tkaczew bis.
- Wtedy auta mogłyby parkować wzdłuż tej
ulicy, ale to sprawa przyszłych 4 - 5 lat.
Połowicznie dobre wieści miał burmistrz
dla mieszkańców ul. Warchałowskiego.
W roku 2009 wykonana zostanie wprawdzie dokumentacja na utwardzenie ulicy, ale
asfaltowanie to jeszcze nie przyszły rok.
(wcz)

Komu przeszkadza plac zabaw
Sprawy związane ze świeżo wybudowanym placem zabaw na osiedlu Marii Konopnickiej, z działającą
na tym osiedlu kotłownią węglową,
z autami parkującymi wzdłuż ulicy
3 Maja, z fatalnym stanem tejże ulicy, wreszcie z potrzebą utwardzenia
ulicy Warchałowskiego, zdominowały spotkanie burmistrza Łowicza z mieszkańcami Zatorza 30 października.

Z

araz na początku mieszkańcy poróżnili się w sprawie powstałego niedawno
na os. Konopnickiej ogródka jordanowskiego. Jeden z mieszkańców miał pretensje, że
umiejscowiono go blisko okien i bawiące się
dzieci bardzo mu przeszkadzają. Inny twierdził z kolei, że plac zabaw powinien być, ale
nie za tak duże pieniądze - 50 tys zł.
Słowa te oburzyły innych mieszkańców.
Młoda kobieta, której okna także wychodzą
na plac zabaw, gratulowała burmistrzowi tej
inwestycji. Inna mieszkanka powiedziała:
- Dla pana ważne są tylko pieniądze, a nie
wychowanie dzieci - zwracając się z tymi
słowami do mężczyzny, który twierdził, iż
plac kosztował zbyt dużo. - Narzekamy, że
nic się na Zatorzu nie robi, ale gdy tylko coś
powstanie, nie potrafimy się tym cieszyć, tyl-

30 nowych licencji na taksówki

R

ada Miejska w Łowiczu na sesji
30 października na 30 określiła
liczbę przeznaczonych do wydania
w przyszłym roku nowych licencji dla
taksówkarzy. Nic w tym nowego, bo
i w tym roku radni stworzyli możliwość
wydania 30 licencji. - Łącznie po
Łowiczu mogłyby jeździć 54 taksówki.
Nie ograniczamy przedsiębiorczości
- wyjaśnia naczelnik wydziału spraw
lokalowych i ewidencji działalności
gospodarczej Alina Guszlewicz.
Jednak zainteresowanych jest
znaczenie mniej, gdyż do końca
października tego roku Urząd Miejski
wydał tylko jedną nową licencję
taksówkarską. Regionalne Zrzeszenie
Transportu z siedzibą w Skierniewicach
w kwestii ustalania liczby licencji stoi
na stanowisku przestrzegania zasady
- 1 taxi na 1 tysiąc mieszkańców w Łowiczu jednak mogłoby ich być
dużo więcej. Obecnie na rynku
łowickim działają 24 taksówki.
(eb)

ko zaraz szukamy dziury w całym - dodała
z wyrzutem.
Mieszkańcy sami odpowiedzieli sobie, że
koszty musiały być duże, gdyż na placu są
drogie, atestowane urządzenia - inne nie mogły się tam znaleźć. Burmistrz wyjaśnił tylko, że plac musiał być zlokalizowany bliżej
okien, gdyż w dalszej części terenu powstać
ma boisko wielofunkcyjne.
W najbliższym czasie plac wzbogacony
też zostanie o czteroosobową karuzelę, która
kosztuje 3.600 zł. Kwotę 2 tys. zł z własnego pięciotysięcznego budżetu wyasygnował
zarząd osiedla Zatorze, resztę dołożył ratusz.
Wspomniane boisko nie będzie natomiast, jak planowano wcześniej boiskiem
„orlikowskim”, z oświetleniem i budynkiem socjalnym. Jak powiedział burmistrz:
- Boisko przy SP 3 dużo nas kosztowało. Ponadto tutaj nie ma żadnej szkoły, nie byłoby
komu doglądać tego obiektu. Będzie to jednak normalne wielofunkcyjne, ogrodzone
siatką boisko o wymiarach 40 x 60 m, tyle że
bez oświetlenia, zaplecza itd. Ma być zbudowane w połowie przyszłego roku.
Mieszkańcy wnioskowali też, aby na
placu zabaw posadzić drzewa, gdyż
w trakcie prac usunięto trzy ponad trzydziestoletnie. Takie nasadzenia będą, choć jak
powiedział wiceburmistrz Bogusław Boń-

czak, głosy w tym temacie są podzielone,
bo inni z kolei mieszkańcy domagają się by,
w sąsiedztwie placu zabaw wyciąć jeszcze
więcej drzew. Chodzi tutaj jednak o kilka
starych jabłoni, które i tak są chore.
Mieszkańcy uważają też, iż należy
w końcu rozwiązać sprawę kotłowni przy
bloku 10 na os. Konopnickiej, która już
dziś ma połowę swojej pierwotnej wydajności, a która w ciągu dwóch lat może się
całkowicie rozsypać. Co do wydajności burmistrz potwierdził nam, iż tak właśnie jest.
Natomiast to, iż kotłownia rozleci się w ciągu
dwóch lat - to jest już opinia mieszkańców.
Mieszkańcy mają pretensje, gdyż płacą
za ogrzewanie czy podgrzanie wody dużo
większe stawki niż reszta łowiczan. Wynika
to z faktu, iż w kotłowni używany jest węgiel. Podczas spotkania pojawił się pomysł
podłączenia osiedla do przebiegającej blisko
sieci gazowej. Burmistrz Kaliński wyjaśnił,
że co prawda kotłownia jest własnością miasta i dzierżawi ją ZEC, ale aby zabrać się za
jej modernizację, najpierw rozwiązane muszą zostać sprawy własnościowe w spółce.
Pisaliśmy o tej sprawie wielokrotnie na łamach NŁ - miasto ma w spółce 40 procent
udziałów, 60 procent ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, który
chce swoje udziały sprzedać. Rada Miejska
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Gmina Nieborów

Jakie inwestycje w przyszłym roku
Gmina Nieborów
porządkuje obecnie
wnioski inwestycyjne
mieszkańców do
przyszłorocznego
budżetu. Jak powiedział
podczas ostatniej sesji
rady gminy
27 października wójt
Andrzej Werle, jak co
roku prośby i żądania
są przesadzone i trzeba
będzie wybierać.

W

minionym tygodniu wnioski miały
być segregowane, gdyż część z nich
- zakupy sportowe, zakupy biblioteczne itd,
można będzie pokryć z gminnego funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi. Jak wyglądał będzie przyszłoroczny budżet i zawarte w nim inwestycje okaże się jeszcze
w tym roku. Na razie wójt Werle przedstawił radnym priorytetowe, jego zdaniem, zadania na rok 2009.

Wspólny zamysł na drogę
Przede wszystkim gmina chce wziąć
udział w rządowym programie rozbudowy dróg samorządowych. Program zakłada dofinansowanie samorządowych inwestycji w 50 procentach. Na rok 2009 jest na
to 1 mld zł. Program działać ma do 2013
roku. Priorytetem są jednak zadania łączone, obejmujące zarówno drogi gminne, powiatowe, jak i wojewódzkie. Dlatego gmina Nieborów chce złożyć wniosek wraz
z gminą Łowicz i łowickim starostwem.
Dotyczyć on będzie dróg powiatowych,
nie gminnych jednak, jak powiedział na
sesji wójt Werle, przeciętny mieszkaniec
gminy nie pyta, jaki status ma droga, on po
prostu chce by była w dobrym stanie.
Na terenie gminy Łowicz przebudowana miałaby zostać droga od paszarni
w Łowiczu, przez Zielkowice i Parmę i dalej do Polesia, już w gminie
Łyszkowice. Na terenie gminy Nieborów przebudowana byłaby droga od kościoła w Bobrownikach przez tory kolejowe, obok młyna, do drogi Arkadia
- Bełchów. Tyle że w gminie Nieborów
droga nie byłaby poszerzana, gdyż ma już

odpowiednią szerokość. Na razie nie wiadomo jeszcze ile kosztować będzie cała inwestycja. Samorządy zabezpieczyć musiałyby 50 procent kosztów. - Po rozłożeniu
ich na cztery samorządy nie byłaby to wielka kwota, a mielibyśmy na lata zabezpieczony pokaźny ciąg drogi - powiedział wójt.
Gmina Nieborów wraz z gminą Łyszkowice chcą natomiast złożyć wniosek
na dofinansowanie z tego samego źródła
utwardzenia drogi leżącej na granicy gmin
- chodzi tutaj o ulicę Słoneczną w Bełchowie Osiedlu.
Drugim poważnym aspektem przyszłorocznego budżetu miałaby być sprawa
powierzchniowego utrwalania dróg
powiatowych. Przynajmniej siedem różnych dróg na terenie gminy nadawałoby się
do tego i z dużym prawdopodobieństwem
znajdą się w powiatowym budżecie. - Po
stworzeniu gminnego budżetu obliczymy na
jaką współpracę z powiatem w tym temacie
nas będzie stać - powiedział wójt. Gmina
chciałaby zresztą utrwalić powierzchniowo też własne drogi tak, aby stworzyć wraz
z utrwalonymi drogami powiatowymi wygodne, wyremontowane ciągi: np. odcinki
w Piaskach czy Bednarach.

Trzecia inwestycja dotyczy budowy sali
gimnastycznej przy gimnazjum w Kompinie. Koszt budowy to 2,5 mln zł, gmina
chce wystąpić o 50 procentowe dofinansowanie. W mijającym roku sporządzone
też zostały dokumentacje na utwardzanie szeregu gminnych dróg. Są to na
przykład odcinki w Bednarach Kolonii, na
tzw. Wiwacie gdzie jest już podbudowa 650 m, droga w Dzierzgówku od młyna
nad rzeką do granicy z Bobrownikami, nakładka wraz z poszerzeniem drogi w Bednarach od OSP do stacji trafo. Dalej, trzy
drogi osiedlowe w Bełchowie: Sienkiewicza, Broniewskiego i Narutowicza.
Kolejną ważną inwestycją będzie przebudowa boiska sportowego w Nieborowie. Inwestycja będzie miała trzy
etapy. Pierwszy realizowany jest już w
tym roku: płyta boiska wraz z siecią nawadniającą i ogrodzenie tejże płyty. Gmina chce złożyć wniosek do RPO na budowę
w przyszłym roku szatni, zaplecza sportowego, trybun i ogrodzenia całości. Koszt to
1 mln zł - maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać to połowa tej kwoty.
Ponadto radni przemyśleć będą musieli
sprawę budowy świetlicy i filii biblio-

teki w Arkadii. Działka pod budowę wykupiona została w tym roku, mieszkańcy
otrzymali obietnicę iż obiekt powstanie.
Nie byłby to tak wielki budynek jak w Bobrownikach, za to funkcjonalny. Jak przyznał wójt, rzeczywiście, jak na tak dużą
miejscowość, nie ma gdzie organizować
spotkań i zebrań wiejskich.
Kolejny ważny punkt to budowa ulicznego oświetlenia. Żadna z gmin naszego powiatu, jak do tej pory, nie przystąpiła
do rozbudowy linii oświetleniowych. Nieborów i gmina Łowicz zakończyły już wymianę starych opraw i mogą skupić się na
rozbudowywaniu istniejących sieci. Wójt
uważa, że na początek trzeba budować
nowe sieci w oparciu o stare, już istniejące. - Was, jako radnych męczą o oświetlenie
osoby w miejscach gdzie świeżo powstało
kilka domów - mówił wójt. - A teraz przeważnie buduje się z dala od głównych dróg.
Wójt uważa, że lepiej dokończyć to, co zostało wcześniej zaplanowane. Nowe sieci są
kosztowniejsze od rozbudowywania istniejących. - Inaczej wydamy zbyt wiele pieniędzy, a pamiętać trzeba, że w przyszłej kadencji czeka gminę rozbudowa oczyszczalni
i budowa kanalizacji. Tego nikt nam nie od-

Jeszcze o nagrodzie dla NŁ
W

Zarówno Reporterom, których teksty zostały nagrodzone, jak i tym, których artykuły
były nominowane w poszczególnych kategoriach serdecznie gratulujemy. (…)
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek
Starosta Łowicki
Janusz Michalak
Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy
informację, iż „Nowy Łowiczanin” zo***
stał ogłoszony Gazetą Lokalną Roku 2008
Gratulacje
w wielkim konkursie dziennikarskim dla gazet lokalnych Local Press 2008. Proszę przyChciałabym serdecznie pogratulować
jąć z tego tytułu gratulacje oraz wyrazy uzna- zdobycia tytułu GAZETY LOKALNEJ
nia od Zarządu i Rady Powiatu Łowickiego. ROKU 2008. Bardzo nas cieszy, że to właTygodnik „Nowy Łowiczanin” wśród lo- śnie Nowy Łowiczanin otrzymał tę prestiżokalnej społeczności od wielu lat cieszy się za- wą nagrodę. Jest to kolejny powód do dumy
ufaniem. Postrzegany jest również jako rze- dla mieszkańców naszego regionu. Wasze
telne źródło informacji dotyczących naszego wydawnictwo jest dowodem na to, że lokalregionu. Cieszy nas fakt, iż warsztat pracy nie można tworzyć usługi i przedsięwzięcia
dziennikarskiej oraz zaangażowanie i pro- na najwyższym poziomie i o nowoczesnych
fesjonalizm osób tworzących Państwa gaze- standardach. Gratulujemy nie tylko nagrotę został doceniony w skali ogólnopolskiej. dy, ale również wieloletniej, konsekwentnej
Nagroda przyznana przez Stowarzysze- pracy nad tworzeniem najlepszej w Polsce
nie Gazet Lokalnych jest z pewnością zna- gazety lokalnej. Mamy też nadzieję, że ta
miennym uhonorowaniem Państwa pracy. nagroda pozwoli uwierzyć innym łowicminionych dniach otrzymaliśmy
kolejne gratulacje z okazji sukcesu
w konkursie SGL Local Press
i otrzymania tytułu Gazety Lokalnej Roku
2008. Poniżej je zamieszczamy. Dziękujemy.
Redakcja

Ulicą Wiejską trudno jest nie tylko przejść, ale nawet przejechać.

Sanniki

Wielu chętnych do rozpoczęcia prac
na ulicy Wiejskiej
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Takt z Woźniakowa pod
Kutnem złożyło najkorzystniejszą
ofertę w przetargu na I etap budowy
ul. Wiejskiej w Sannikach, opiewa
ona na 1.332.918 zł brutto. Otwarcie
ofert odbyło się 28 października.

P

ozostali oferenci to: Strabag Sp. z o.o.
Warszawa; Prywatne Przedsiębiorstwo
Budowlane Alpex z Płocka; Konsorcjum: Hydrobud z Kutna, PPUH Molewski
z Chodeczy, Konsorcjum: Kopalnia Piachu
i Żwiru Waskop z Barcikowa, Elżbieta Wasek z Płocka, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Wasbud z Płocka; Konsorcjum: Hydropol z Gostynina, Pekum SA
z Gostynina oraz Hydro-Instal z Sochaczewa.

Pierwszy etap ma być wykonany do
września 2009 roku. Prace polegać będą
na wykonaniu na całej długości ul. Wiejskiej kanalizacji deszczowej, a także budowie drogi na odcinku między drogą
wjazdową do urzędu gminy a ul. Łowicką. W sumie odcinek ten ma długość
439,3 m. Ta część ul. Wiejskiej będzie
miała jezdnię szerokości 5 m, o nawierzchni asfaltowej (wykonana będzie
także jej podbudowa) oraz chodniki szerokości 1,5 m po obu stronach.
Do wykonania pozostanie część ulicy
o długości 405,7 m, od skrzyżowania z ul.
Łowicką . Na tym odcinku jezdnia będzie
mieć szerokość 4 m, a obustronne chodniki będą miały 1-1,5 m szerokości.
(mwk)

Ośmiu oferentów w przetargu na prace na Parkowej

R

ekordowa ilość ofert wpłynęła na przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Parkowej w Sannikach.
Najtańsza oferta opiewała na 399.850 zł,
a złożyła ją miejscowa Firma Inwestycyjno-Budowlana IN-TEC-Plan.
Otwarcie ofert odbyło się 14 października, podpisanie umowy odbędzie się w tych

dniach. Realizacja inwestycji planowana
jest do 30 czerwca przyszłego roku. Wykonawca, oprócz budowy ścieżki rowerowej
ma zamontować 16 lamp oświetleniowych,
w tym 10 lamp stylowych.
W przetargu, poza sannicką firmą, udział
brały przedsiębiorstwa z kilku miast: Płocka, Gostynina, Kutna i Sochaczewa. (mwk)

kim instytucjom i podmiotom, że w naszym
mieście można realizować rzeczy wielkie
i niezwykłe, na co Łowicz zasługuje i czego wszystkim życzymy.
Marta Wróbel
Galeria Łowicka
***
Szanowni Państwo
W związku z otrzymaniem tytułu Gazety Lokalnej Roku w konkursie „Local Press
2008” organizowanym przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Państwa
oraz wszystkich Pracowników „Nowego
Łowiczanina” za wieloletni wysiłek i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Otrzymane przez Państwo wyróżnienie
wyłaniające najlepsze gazety wykazujące się „stałym i wysokim poziomem” oraz
najlepszymi publikacjami w prasie lokalnej
jest bardzo ważnym osiągnięciem i uhonorowaniem Państwa pracy. (…)
Burmistrz Głowna
Wojciech Brzeski
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puści, inaczej będziemy ponosić duże opłaty
za zanieczyszczanie środowiska.
Inaczej mówiąc, oświetlenie zakładane
będzie na krótkich odcinkach, tam gdzie
nie trzeba budować od podstaw sieci energetycznych: w Dzierzgówku od szkoły do
granicy z Polesiem, w Bednarach czy Mysłakowie.
Poważnie należy się też zastanowić nad
zaplanowaną rozbudową budynku
OSP Nieborów. Gmina ma coraz mniej
ludzi w grupie remontowej - przez zimę
wykonane zostaną remonty wewnątrz, wójt
poddaje jednak pod rozwagę rady, czy jest
sens ładować pieniądze w zaplanowaną
wcześniej rozbudowę jednostki.
Podobnie ma się sprawa z remontami
w innych budynkach strażackich. Wójt
zaznaczył, że nie będzie żadnego cyklinowania podłóg co dwa lata. Podobnie farby
i lakiery do odnawiania pomieszczeń winna zabezpieczyć sama jednostka. - Brakuje nam ludzi w gminnej brygadzie, więcej
obowiązków musi spaść na same jednostki
- opowiedział. Gmina zajmie się natomiast
w przyszłym roku założeniem bram i ogrodzeń w jednostkach, gdzie to jest konieczne. Czeka ją też wymiana i utylizacja eternitu z dachu OSP Patoki.
Wójt poddał też pod rozwagę rady kupno agregatu prądotwórczego na kołach - przynajmniej 30 kilowatowego.
Często bowiem brygada remontowa musi
likwidować jakieś awarie, spawać most w
Patokach i taki agregat znacznie ułatwiłby
i przyspieszył prace.

W przyszłym roku dokończony miałby też zostać remont urzędu gminy.
Chodzi o część budynku w kierunku kasy,
gdzie wciąż są meble pamiętające czasy
rad gromadzkich. Ponadto trzeba pomalować dach i poprawić elewację budynku.
Koszt remontu wyniósłby 50 - 60 tys. zł.
W szkole w Nieborowie konieczne
jest przełożenie parkietu na 1 piętrze, gdyż
wylatują klepki. Na nowej części wystarczy tylko przełożenie, lecz na starej być
może trzeba będzie założyć całkowicie
nowe klepki.
W SP Bełchów konieczny jest remont
dachu szkoły i poprawienie elewacji. Konieczny jest też remont dachu i kominów
w komunalnym budynku przy ul.
Gwarii Ludowej w Bełchowie.
Zabezpieczyć też trzeba będzie pieniądze na ewentualne remonty bieżące mostu w Patokach. Obecnie dzięki ciągłym
naprawom i wymianom bali jego stan jest
dobry. Jednak most cały czas musi być
monitorowany, a usterki na bieżąco usuwane. Na budowę nowego mostu gminy nie stać.
- To są najważniejsze rzeczy dla przyszłorocznego budżetu - powiedział wójt.
W najbliższym czasie rozpatrywane też
będą wnioski mieszkańców. Oprócz tego
rada wypracować ma własne wnioski Wielu kierowców dopiero po dojechaniu do przeszkody orientowało się, że droga w Reczycach jest nieprzejezdna.
po tym jak objechała teren gminy podczas wyjazdowej sesji 27 października. Budżet uchwalony ma zostać jeszcze
w tym roku.
Do końca roku ma potrwać ka- cach. Problem w tym, że tylko miejscowi by tydzień, tyle samo czasu, ile trwało za(wcz)
pitalny remont przepustu na dro- kierowcy z gminy Domaniewice pamiętali mknięcie drogi. Kierowcy, którzy dojechali
dze powiatowej tzw. „chruślance” o tym, że nie ma przejazdu przez Reczyce do przepustu w Reczycach musieli się zaw kierunku Łyszkowic. Od 1 listo- drogą powiatową. Kierowcy z daleka ha- tem wracać, z jednej strony do trasy nr 14,
pada nie jest on już jednak tak bar- mowali zdziwieni, dopiero przed miejscem z drugiej do Łyszkowic. Nadkładali zatem
dzo uciążliwy dla mieszkańców budowy. Co prawda nie było tam ustawio- kilkanaście kilometrów.
nego znaku o objeździe, ale były ustawione
Modernizację mostu za 250 tys. zł prowai przejezdnych.
informujące o ślepej drodze. Jednak nikt na dzi firma Tech - Most z Piaseczna. Przyporzez osiem dni, od 23 października nie nie zwracał uwagi. - Terenówką na war- mnijmy, iż w ostatnim czasie był on w tak
droga była zamknięta. Wieczorem 31 szawskiej rejestracji to przejechali polami. złym stanie z powodu niedozwolonego rupaździernika uruchomiony został jeden pas Jednak samochody ciężarowe nie miały jak chu ciężkich pojazdów, iż ograniczono jego
jezdni dla ruchu samochodów osobowych. wykręcić - mówił sołtys wsi Reczyce Grze- nośność i służył tylko autom osobowym.
Po remoncie jezdnia na moście mieć
Na razie mogą jeździć po tłuczniu. Było to gorz Foks na sesji Rady Gminy Domaniebędzie 6 metrów szerokości, plus półtoi tak znaczne udogodnienie dla osób od- wice, 30 października.
Dowiadywał się on na początku remon- rametrowe pobocza po każdej stronie.
wiedzających na 1 listopada groby bliskich
tu w starostwie powiatowym w Łowiczu Most przyjmie każde obciążenie. Terzmarłych.
Od czwartku, 23 października remonto- o możliwość ustawienia znaku z objazdem. min zakończenia całej inwestycji to do(eb)
wany
jest zdewastowany przepust w Reczy- Jednak samo przygotowanie znaku zajęło- piero koniec roku.
Robert Wilk rozegrał z przedszkolakami mini-turniej w piłkę nożną.

Trwa remont w mostu w Reczycach
P

Wilk czytał dzieciom

R

obert Wilk, piłkarz Klubu Sportowego Pelikan Łowicz, Łowiczanin Roku
2007, a także radny miejski, był 15
października specjalnym gościem w Przedszkolu Integracyjnym nr 10 w Łowiczu.
Sportowiec odwiedził przedszkole w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dzieci zebrane na jednej z sal wysłuchały odczytanej przez niego bajki „Piłkarz
Tolek”, za co podziękowały mu oklaskami. Atrakcją dla małych fanów piłki nożnej
była dalsza część spotkania, w czasie którego sportowiec zademonstrował swoje umie-

jętności w posługiwaniu się piłką nożną oraz
dał szansę kilku chłopcom z przedszkolnej
sekcji piłki nożnej by zmierzyli się z nim
w grze. Robert Wilk opowiadał też dzieciom
o życiu piłkarza, o grze na boisku, a także
o pracy radnego.
Było to pierwsze w tym roku szkolnym
spotkanie w przedszkolu w ramach akcji.
Przedszkolaki spotkają się jeszcze w tym
roku z trzema osobami, które czytając bajkę
wprowadzą dzieci w świat tego, czym się
zajmują zawodowo. W planach jest np. spotkanie z fotografem oraz szewcem.
(tb)

GOK Domaniewice

Święto seniorów po raz 15

N

a 9 listopada seniorzy z gminy
Domaniewice zostali zaproszeni
na uroczyste obchody Dnia
Seniora do Gminnego Ośrodka Kultury.
W organizację imprezy włączył się, jak
co roku od 15. już lat, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Po seniorów
wyjadą autokary. Impreza rozpocznie
się o godz. 15.00. Zaproszeni zostali
na nią wszyscy sędziwi mieszkańcy
gminy, babcie i dziadkowie. Dla nich
zatańczą i zaśpiewają członkowie
zespołu ludowego „Kalina”. Będzie
także poczęstunek. (eb)
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Podwyżki
na miejskiej pływalni
Osoby korzystające z dwóch łowickich hal Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz uczęszczające na miejską
pływalnię, zapłacą więcej. Związane jest to z wprowadzonymi właśnie
podwyżkami - w niektórych przypadkach sporymi.

D

Kilka dni przed otwarciem marketu na półki trafić musiało 12 tysięcy produktów.

Domaniewice

Sklep LD zamiast GS
Wczoraj, 5 listopada otwarty został sklep samoobsługowy sieci LD
w Domaniewicach przy ul. Głównej w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Domaniewicach.

D

ziwne: spółdzielni nie opłacało się prowadzić sklepu, a nowej firmie się to
opłaca - mówi jeden z mieszkańców Domaniewic obserwując remont budynku.
Z podobnym pytaniem postanowiliśmy
zwrócić się do prezesa GS w Domaniewicach Teodora Rybusa. Jak się okazuje, sieć
LD interesuje się budynkiem do niedawna
geesowskiego sklepu już od 4 lat. - Decy-

zję w tej sprawie podjęły organy społeczne
spółdzielni najpierw Rada Nadzorcza, a następnie, już w maju tego roku, Walne Zgromadzenie - mówi prezes Rybus. - Zresztą za
takie pieniądze każdy by dał.
Sklep GS miesięcznie miał obroty sięgające 90 tys. zł. Zatrudniał w sklepie trzy
pracownice. Natomiast dochód netto z samej dzierżawy to 8.200 zł miesięcznie. Nie mieliśmy pieniędzy na modernizację
budynku. Dzierżawca przeprowadził natomiast kapitalny remont, pozostawiając stare tylko ściany - mówi prezes. Spółdzielnia
rozważała kapitalny remont, który musiałby kosztować 300-350 tys. zł. Spółdzielcy
brali pod uwagę przy podejmowaniu decy-

W hołdzie papieżowi Janowi
Pawłowi II. Łowicz 2008

T

abliczka z napisem takiej treści zostanie
umieszczona obok Dębu Papieskiego, który
rośnie na Skwerze Solidarności w Łowiczu.
Przypomnijmy, że drzewo zostało posadzone
12 października, podczas tegorocznych
obchodów Dnia Papieskiego, z inicjatywy NSZZ
Solidarność. Jak wówczas pisaliśmy, na skwerze
tym jest miejsce na więcej nasadzeń. Szefowa
łowickiej Solidarności Teresa Kowalska mówi,
że na razie trudno wyrokować, czy kolejne dęby
będą sadzone przez 10 lat czy 20,
bo prawdopodobnie co roku sadzone będzie
jedno drzewo. Zamysł jest taki, aby sadząc je
upamiętniać ważne wydarzenia w Łowiczu.
Takim na pewno będzie 10. rocznica pobytu Jana
Pawła II w Łowiczu, którą obchodzić będziemy
14 czerwca przyszłego roku. Wtedy
prawdopodobnie znów łowiczanie i związkowcy
spotkają się na skwerze przy szpitalu, aby
posadzić Dąb Papieski.
(mwk)

Harcerze pamiętali o zmarłych

J

ak co roku w dniu Wszystkich Świętych, na
łowickich cmentarzach można było zobaczyć
pełniących warty harcerzy z łowickiego hufca
Związku Harcerstwa Polskiego. Dwuosobowe
warty wystawiły wszystkie drużyny w hufca,
łącznie z gromadami zuchowymi. Pełnili je
ci harcerze, którzy w tym dniu nie wyjeżdżali
na groby bliskich poza Łowicz. Wcześniej,
zapomniane groby na cmentarzu katedralnym
sprzątały harcerki z harcerstwa katolickiego
„Zawisza”.
(tb)

Wystawa o Noakowskim przedłużona

O

dwa tygodnie przedłużona została wystawa
prac Stanisława Noakowskiego (1867-1928)
w łowickim muzeum. Powodem jest duże
zainteresowanie wystawą, zwłaszcza szkół
z powiatu łowickiego i nie tylko.
Zatem do 16 listopada, nie zaś jak wcześniej
planowano do 31 października, można
oglądać akwarele Noakowskiego z motywami
architektonicznymi zaczerpniętymi z dawnych
budowli polskich, rosyjskich, starożytnych oraz
nowożytnych.
(eb)

zji także zapowiedzi inwestora o zamiarach
zakupu gruntu w Domaniewicach przy ul.
Głównej i budowie marketu od podstaw. Wtedy nasz sklep i tak nie wytrzymałby konkurencji - dodaje prezes.
Sklep samoobsługowy sieci LD ma powierzchnię 350 metrów. Podobne sklepy
tej samej sieci znajdują się w sąsiednich
Łyszkowicach, czy nieco dalej położonym Strykowie. Sklep w Domaniewicach
ma asortyment sięgający 12 tysięcy produktów. - Zatrudniliśmy 14 osób, wszyscy są mieszkańcami gminy Domaniewice
- mówi dyrektor ds. marketingu Mateusz
Karwowski.
(eb)

Trzeci przetarg na bazę w Chąśnie
Po raz trzeci gmina Chąśno
ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości po będącej w likwidacji Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chąśnie II.

D

wa poprzednie przetargi nie cieszyły się zainteresowaniem.
W drugim przetargu gmina obniżyła cenę wywoławczą nieruchomości z 390 tys. zł na 316 tys. zł, w trze-

yrektor OSiR Zbigniew Kuczyński wyjaśnia, czy wzrost cen był konieczny i czy aż taki. W hali OSiR 1,
przy ul. Jana Pawła II, godzinne wynajęcie
głównej sali kosztowało 65 zł, po podwyżce będzie to 80 zł. Mała sala kosztowała
22 zł, po podwyżce 30 zł. W przypadku hali
OSiR 2, duża sala kosztowała 30 zł, teraz
40 zł, koszty wynajęcia sali małej wzrosły
z 20 zł na 25 zł.
Pływalnia miejska: normalny jednorazowy bilet wstępu z 10 zł podrożał na 12 zł,
ulgowy dla dzieci z 2 na 3 zł. W przypadku
grup zorganizowanych, które wynajmują
basen na wyłączność, dotychczas kosztowało to 120 zł, po podwyżce 140 zł.
W przypadku nauki pływania, z 70 zł
miesięcznie cena wzrosła do 80 zł. Karnety
dla dorosłych (4 wejścia) z 24 zł na 32 zł.
Dyrektor Kuczyński tłumaczy nam, iż
ceny nie były podwyższane od początku 2004 roku. - W tym roku zanotowaliśmy natomiast wzrost cen wody, ścieków i
ze dwa razy energii elektrycznej - mówi. W przypadku pływalni płacimy zatem więcej za ubytki wody oraz za używanie susza-

rek do włosów. Wydatki znacznie wzrosły,
natomiast dochody pozostały na tym samym poziomie.
Czy podwyżki musiały być jednak tak
duże? Kuczyński zastrzega że wielkość
podwyżek nie była sprawą tylko jego widzimisię. - Całe dwa miesiące trwały rozmowy - m.in. z burmistrzem i wiceburmistrzem, z panią prawnik itd. Spieraliśmy
się, dyskutowaliśmy i wspólnie wypracowano kompromisowe rozwiązanie - mówi.
- Podwyżki te nie mają na celu większych
dochodów, tylko wyrównanie znacznych
różnic między wzrostem kosztów a przychodami - deklaruje.
Dyrektor zwraca przy tym uwagę, iż
nie wprowadzano podwyżek przez ostatnie cztery lata. Można je było wprowadzać
stopniowo co roku i dojść obecnie do tego
samego poziomu. Nie zostało to jednak zrobione. Kuczyński przyznaje, że wprowadzanie obecnie mniejszych podwyżek co roku,
byłoby mniej odczuwalne dla klientów, nie
doprowadziłoby jednak do tak szybkiego
wyrównania strat i byłoby trudniejsze ze
względów proceduralnych.
Czy można się zatem spodziewać, że
większe jednorazowe podwyżki gwarantują, że nie będzie już takowych przez najbliższe cztery lata? - Jeśli ceny jeszcze wzrosną,
być może przetrwamy najbliższy rok, może
przetrwamy rok 2010. Ale za dwa lata spodziewać się można kolejnej podwyżki - odpowiada dyrektor.
(wcz)

Trzech kandydatów
na kierownika finansowego sądu

Trzy osoby, spośród siedmiu zainteresowanych posadą kierownik
cim cena pozostała na tym poziomie. finansowego Sądu Rejonowego
Teren spółdzielni to ok. 1,5 ha. Znaj- w Łowiczu, spełniają wymogi formaldują się na nim różne budynki, ne na to stanowisko.
w większości wymagające remontów.
rezes Ryszard Lebioda we wrześniu
Obok znajduje się inny teren, wystaogłosił konkurs na kierownika finansowiony na sprzedaż przez Spółdzielnię
Ogrodniczo-Pszczelarską w Łowiczu. wego sądu, który będzie obok niego druPołączenie obu w jedną nieruchomość gim organem sądu, będzie występował
da właścicielowi około 2 ha uzbrojo- w jego imieniu w sprawach gospodarczych.
nego, utwardzonego terenu.
W praktyce będzie zastępował prezesa
(tb) w prowadzeniu spraw związanych z zarzą-

P

dzaniem budynkiem, m.in. organizowaniem
przetargów itp.
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 16 października. Wymagania formalne, m.in. wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne i doświadczenie w
pracy na podobnym stanowisku spełniają: Janusz Godziszewski w Głowna, Zbigniew Karczewski z Bednar Wieś oraz
Paweł Mironowicz ze Skierniewic. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na
15 grudnia.
(eb)
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Wspomnienia
licealisty (6)
akacje dla każdego ucznia
zawsze były czasem bardzo
wyczekiwanym. Choć w czasach licealnych dwa letnie, wolne od
nauki, miesiące nie niosły dla mnie jakichś
nadzwyczajnych atrakcji. Na kolonie
z mamy pracy czyli łowickiego PZGS-u
już nie jeździłem, bo takie wyjazdy były
przewidziane tylko dla dziatwy ze szkół
podstawowych. Trzeba więc było przez
te dwa miesiące z haczykiem siedzieć
w domu. Na szczęście na wakacje do
swoich dziadków przyjeżdżało na wieś
kilku rówieśników z Warszawy, więc byli
kompani do różnych eskapad w najbliższej okolicy. Na miejscowych chłopaków
trudno było bowiem liczyć, bo pracy w tym
czasie w gospodarstwach rodziców im
nie brakowało. Na szczęście też Kompina
leży nad Bzurą, która w tamtym czasie
jeszcze nadawała się do kąpieli. Więc
pływanie i plażowanie były jednym z głównych, stałych punktów wakacyjnych dni.
A fajnych miejsc z żółtym piachem
i w miarę głęboką wodą było w okolicy
kilka. Czasem na te nadbzurzańskie plaże
przychodziły wygrzewać się dziewczyny
i wtedy poziom atrakcji wzrastał. Przyjeżdżało kilka fajnych lasek z Warszawy,
ale trudno było z nimi nawiązać kontakt.
Głównie dlatego, że nas, chłopaków ze
wsi, w jakimś stopniu ignorowały. A my
też nie chcieliśmy zbytnio się narzucać,
bo mieliśmy swój honor. Czasem dało
się jednak pogadać o tym i owym, choć
prawdę powiedziawszy z „owym” bywało
już różnie, bo warszawianki nadmiarem
inteligencji i wiedzy - co wydawało mi się
niezwykle dziwne - raczej nie grzeszyły.

W

odczas wakacji czytałem też znacznie więcej książek, niż podczas
roku szkolnego. I czytałem to, co
lubiłem, a nie to, co nakazywał program
szkolnych lektur. Na dodatek prowadząca
w Kompinie bibliotekę gminną pani Ola
doskonale wiedziała, co mi proponować,
choć pod koniec wakacji narzekała, że
nie bardzo ma już w czym wybierać. Bardzo brakowało mi natomiast „Przeglądu
Sportowego”, po który musiałbym jeździć
aż do Łowicza, a to było raczej nierealne.
Na miejscu dostępny był tylko łódzki „Głos
Robotniczy”, nudny jak flaki z olejem

P

i z niewielką rubryką sportową. Na dodatek
głównie zajmującą się sportem w Łodzi,
co mnie niewiele interesowało. Lecz oto
podczas pierwszych licealnych wakacji,
między ósmą i dziewiątą klasą, pewnego
lipcowego dnia 1962 roku, wydarzyła się
historia, w którą aż trudno było uwierzyć.
Siedziałem sobie spokojnie na schodach
przed kompińską organistówką z jakąś
książką, gdy pod kościół, dwadzieścia
metrów ode mnie, podjechała elegancka,
zagraniczna limuzyna kombi. Wysiadł z niej
łysawy pan z jakąś panią i maleńkim, może
trzy-, najwyżej czteroletnim chłopcem. Podszedłem więc do samochodu i zauważyłem,
że na walizkach wybity jest ładnymi, złoconymi literami napis: „A. Halik”. - Czy Pan to
może Antonio Halik? - zapytałem i zdaje się,
że faceta zamurowało. - A skąd ty o mnie
wiesz? - zapytał jegomość nie podejrzewając chyba, że jestem czekającym na niego
młodocianym agentem jakichś super tajnych, komunistycznych służb. – Czytałem
niedawno o Panu, to wiem. – To w Polsce
o mnie piszą??? - zdziwienie przybysza
z innego świata jeszcze narastało.
Tonim Haliku, jego historii i niezwykłych podróżach dowiedziałem
się - jakżeby inaczej - z miesięcznika „Poznaj Świat”, który w jednym z numerów zamieścił niewielki artykuł o jego
nieprawdopodobnej, trwającej kilka lat,
eskapadzie przez obie Ameryki, z Argentyny do Kanady. W Polsce o Haliku, poza
czytelnikami owego geograficznego magazynu, zapewne mało kto wiedział, bo
nie było przecież w interesie gomułkowskiej władzy propagować człowieka, który
od klęski wrześniowej przebywał na Zachodzie. Mało tego. Pracował dla amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC. W każdym
razie po paru minutach państwo Toni i Pierrette Halikowie z małym Ozaną byli u moich
rodziców na herbacie i wtedy okazało się,
że Halik chciałby nakręcić film o łowickim
folklorze. Poszliśmy więc razem do proboszcza, księdza Wacława Zuby, a ten
obiecał, że na jedną z następnych niedziel
zorganizuje wszystko, co panu Halikowi jest
potrzebne do zrobienia filmu. W Polsce był
po raz pierwszy od 1939 roku, a do Kompiny skręcił przypadkowo, trochę „po drodze”,
szukając jakiejś wsi z łowickim folklorem.

O

Grozili wyrzuceniem z pociągu,
teraz stają przed sądem
Kierownik pociągu relacji Łowicz
Główny - Warszawa Wschodnia Sebastian D., z którego wyrzuceniem
grozili innemu pasażerowi oskarżeni Wojciech S. oraz Ireneusz W., zeznawał 29 października przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu. Nie stawił
się natomiast ostatni z listy świadków, policjant Tadeusz P., dlatego
rozprawa została odroczona.

P

rzypomnijmy, że Wojciech Sz. i
Ireneusza W. oskarżeni są o to, że
13 czerwca tego roku w pociągu osobowym jadącym z Łowicza do Warszawy
użyli przemocy wobec pasażera pociągu
osobowego, a ponadto grozili mu wyrzuceniem z pociągu. Poszkodowanemu ukradli
pieniądze w kwocie zaledwie 4,20 zł. Domagali się też oddania telefonu komórko-

wego, choć napadnięty utrzymywał, że go
nie posiada.
Nie wiadomo jak sytuacja potoczyłaby
się dalej, gdyby sprawcy rozboju nie przestraszyli się idącego w ich kierunku konduktora pociągu. Świadek Sebastian D. już
na stacji PKP Łowicz Główny zauważył,
że dwa młodzieńcy wyskakują z pociągu
wjeżdżającego do Łowicza z Warszawy
i wsiadają do pociągu, którym on kierował,
a jadącego z powrotem do stolicy. - Pociągami kieruję już od 8 lat i wiedziałem, że coś
może się stać - mówił w sądzie.
Kierowany złym przeczuciem postanowił sprawdzić czy w pociągu jest bezpiecznie. Na stacji w Mysłakowie przeszedł z pierwszej jednostki do drugiej. Od
razu w przedziale dla podróżnych z dużym
bagażem zauważył dwóch mężczyzn blokujących przejście trzeciemu pasażerowi.

Słyszał wulgaryzmy kierowane pod kierunkiem poszkodowanego i żądanie oddania telefonu komórkowego. Kiedy kierownik pociągu podszedł, dwaj atakujący cofnęli się,
a poszkodowany przeszedł do pierwszej
jednostki składu pociągowego. Kierownik
poprosił ich o bilety, dokumenty lub pieniądze na bilety, ale mężczyźni nic nie mieli.
Sądzi, że nie byli oni pod wpływem alkoholu, gdyż nie czuł od nich woni alkoholu.
Następnie poszedł za poszkodowanym. Ten
dziękował mu za pomoc. Stwierdził, że dalej już sobie poradzi. Wysiadł na kolejnej
stacji w Bednarach. - Był bardzo przestraszony. Cały się trząsł - zeznawał świadek.
Nie zauważył, aby miał on jakieś ślady pobicia na twarzy.
Sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
(eb)

Będzie jednak proces Omegi
Sąd Rejonowy w Łowiczu 4 listopada postanowił skierować na
rozprawę główną postępowanie,
w którym oskarżonymi są małżeństwo Katarzyna i Dariusz K. Byli oni
właścicielami agencji finansowej
Omega, działającej w Łowiczu przy
ul. Krakowskiej w 2004 i 2005 roku.

P

rzypomnijmy, że zostali oni zatrzymani 23 czerwca 2006 roku za oszustwo
swoich klientów. Agencja finansowa Omega pobierała w okresie od grudnia 2005 do
22 czerwca 2006 roku pieniądze od klientów,
którzy za ich pośrednictwem płacili rachunki - ale nie wysyłała ich tam, gdzie trzeba
tj. do banków, ZUS, KRUS, Zakładu Energetycznego, spółdzielni mieszkaniowych
i wielu innych. W akcie oskarżenia Proku-

ratura Rejonowa w Łowiczu określiła aż
740 pokrzywdzonych przez agencję Omega. Kwota, na jaką naciągnęli interesantów,
została określona na minimum 170 tys. zł.
Oskarżeni w toku postępowania przyznali się do winy. Za oszustwo grozi im od
6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie sądowe rozpoczęło się w październiku. Oskarżeni chcieli dobrowolnie
poddać się karze proponując karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat oraz obowiązek naprawienia szkody w ciągu 5 lat.
Do dnia 6 października oskarżeni spłacili około 47 tys. zł na rzecz poszkodowanych. Sąd zobowiązał oskarżonych, żeby
do 20 października przedstawili w formie
pisma procesowego wniosek o dobrowolne poddanie się karze, dokładnie precyzując

obowiązek naprawienia szkody (wskazanie
osób i roku w którym nastąpi spłata), który
wykonają w ciągu maksymalnie 4 lat, aby
sąd miał możliwość kontroli jego wykonania w ciągu 5 lat próby, na który oskarżeni
chcą, aby zawieszone zostało wykonanie
kary pozbawienia wolności.
Oskarżeni dostosowali się do tych wskazówek. Zaproponowali, że do końca 2009 roku
spłacą 20 tys. zł na rzecz poszkodowanych,
do końca 2010 roku kolejne 20 tys. zł
oraz do końca 2011 roku - następną pulę
20 tys. zł, zaś do końca 2012 roku - 60 tys. zł.
Oskarżyciele posiłkowi Teresa K., Iwona W.
oraz Marek S. przyznali, że załatwili sprawę polubownie z oskarżonymi, którzy oddali im długi. Wyrazili zgodę na dobrowolne
poddanie się karze przez małżeństwo K.
dok. na str. 14
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Czy przybędzie nam
dobrych inżynierów?
W Polsce na 1000 mieszkańców
przypada 11,1 absolwentów kierunków przyrodniczych i technicznych,
w Unii Europejskiej jest ich 12,9, powinno być około 14, bo takie jest
zapotrzebowanie rynku. W najbliższych latach będzie wzrastać. Czas
pokaże, czy będą chętni do podjęcia
nauki w kierunkach technicznych.

W

łaśnie rusza ogólnopolski program
promocji zawodu inżyniera i nauk
ścisłych Era Inżyniera, skierowany do około 3,5 miliona młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców
i nauczycieli przedmiotów ścisłych. Ma on
trwać kilkanaście lat.
Czy taki program jest potrzebny? Jego
twórcy są przekonani, że tak, wskazując następujące przesłanki: zainteresowanie firm
lokowaniem w Polsce ośrodków produkcyjnych i projektowych, wzrost zapotrzebowania na kadry inżynierskie, problemy uczelni
technicznych z pozyskaniem kandydatów,
negatywne nastawienie uczniów do nauki
przedmiotów ścisłych, brak powiązań teorii nauk ścisłych w programach nauczania
z praktyką, potrzebę przygotowania nauczycieli przedmiotów ścisłych do wskazywania
uczniom powiązań z potrzebami przemysłu.
Program ma na celu zachęcenie do nauki przedmiotów ścisłych, popularyzację
i podniesienie prestiżu zawodu inżyniera,
co ma doprowadzić do zwiększenia liczby osób wybierających studia inżynierskie.
Tworzona jest ogólnopolska sieć partnerska, w skład której wchodzą uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa innowacyjne, jak
np. Toshiba of Europe, Volkswagen Motor
Polska, PZL Wrocław, WSK PZL Świdnik,
General Electric, instytucje naukowe, szkoły, stowarzyszenia, wydawnictwa. Jedną
z form działań będzie interaktywny portal

internetowy - www.erainzyniera.pl. Stanowić on będzie główne miejsce promocji założeń programu, miejsce spotkań i wymiany informacji, a także miejsce nauki poprzez
rozrywkę. Portal, w formie interaktywnego, trójwymiarowego miasta, pozwoli w
kreatywny i rozrywkowy sposób rozwiązywać problemy naukowe oraz dostarczać
fachowej wiedzy. W portalu swoje miejsce
znajdą m.in. multimedialna biblioteka wiedzy, laboratoria z możliwością wirtualnego
prowadzenia doświadczeń, multimedialne
kino zawierające filmy związane z tematyką programu, centrum projektowe, muzeum
techniki i ciekawostek naukowych oraz najnowszych zdobyczy techniki, panteon słynnych inżynierów polskich i zagranicznych
oraz laureatów Nagrody Nobla, kiosk prasowy, klub muzyczny, salon gier on-line, galerie sztuki, fora dyskusyjne i wykaz uczelni
technicznych w Polsce.
Wszystkie informacje dostępne w portalu
są bezpłatne. Użytkownicy mogą pobierać
pliki, drukować, komentować, dyskutować.
Poza portalem planowane są m.in. pikniki
inżynierskie, naukowe, edukacyjne, ogólnopolskie konkursy dla młodzieży, wycieczki dla uczniów i nauczycieli do przedsiębiorstw, otwarte laboratoria naukowe, dni
otwarte w uczelniach technicznych, spotkania z rodzicami, warsztaty dla nauczycieli,
konferencje naukowe, akcje uliczne, itp.

Na progu dorosłości
dokonują wyboru
W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy
z maturzystami z klasy matematyczno-fizycznej pijarskiego LO. Jest ich 18 i wszyscy planują zostać inżynierami. Z rozmowy z nimi wynika, że wybór ten związany
jest z ich zainteresowaniami, a dokonali go
mniej więcej pod koniec gimnazjum lub na

Grozi awaria pieca
W najbliższych dniach rozpocznie się remont kilkudziesięcioletniego pieca c.o. przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Domaniewicach,
który ogrzewa ponadto straż pożarną, pocztę oraz bank spółdzielczy.

M

imo usterki, polegającej na wycieku
wody z sytemu grzewczego, piec na
razie jeszcze pracuje. - Śpieszymy się, aby
zdążyć przed przymrozkami, które mogą

Gmina Łowicz

Kontener przy Rydwanie
tylko na wakacje

W

ładze gminy Łowicz zlikwidowały
w ostatnim tygodniu października
kontener na śmieci stojący przy
drodze niedaleko jeziora „Rydwan”.
Robią tak już od kilku lat, ponieważ
kontener instalowany jest tylko na
okres wakacji, kiedy dużo osób
przyjeżdża tu odpocząć. Niestety, wiele
osób które tamtędy przejeżdża, wrzuca
do niego duże worki ze śmieciami,
przez co szybko się on zapełnia.
W okresie jesiennym i zimowym nie
jest on już w tym miejscu potrzebny.
Teraz jednak, po jego usunięciu,
zostały jeszcze śmieci. - Usuniemy je
w najbliższym czasie - mówiła na sesji
Rady Gminy Łowicz 29 października
pracownik Urzędu Gminy Łowicz
Katarzyna Kędzia. - Takie zadanie
zleciliśmy nasszemu pracownikowi
gospodarczemu.
(jr)

spowodować pęknięcie cieknącej rury - wyjaśniał na sesji Rady Gminy Domaniewice
30 października wójt gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz. Remont kosztował
będzie około 5 tys. zł, a przeprowadzą go
pracownicy fabryki kotłów z Gdańska, która dysponuje odpowiednią częścią do przestarzałego już pieca.
Koszt wymiany całego pieca wynosiłby
natomiast 41 tys. zł netto, a całego systemu
grzewczego około 500 tys. zł. - System jest

Bogumił Kucharek to jeden z młodych łowickich inżynierów. Ukończył Politechnikę Łódzką, w firmie Budowa projektuje konstrukcje budowlane, pracował przy projektach hali Kodan, która powstała przy ul. Seminaryjnej oraz
Hortpak w Kompinie.
początku liceum. Mówią, że plany pójścia
na politechnikę lub kierunek techniczny na
uniwersytecie wynika z ich zainteresowań
i choć nie każdy z nich wie, jakie to będzie
wydział i na której uczelni, to z informatyką, architekturą lub budownictwem planują związać swoją przyszłość.
- Od dawna miałem takie plany - mówi
ArkadiuszAntonik, który chciałby studiować
informatykę i zostać programistą. - Wynika
to z moich zainteresowań. Cała moja rodzina jest „techniczna”, ale nie ma inżynierów.
Informatykę planuje także studiować Paweł, choć ostatecznej decyzji nie podjął, bo
zastanawia się też nad studiami na AWF. Oba kierunki nie mają ze sobą zbyt wiele
wspólnego - przyznaje sam. Od programowania, o którym myśli jego kolega, bliższa
już przestarzały. Szukaliśmy fabryki, która
ma części do takich urządzeń. Do pieca podłączonych jest kilka instytucji i spore straty
ciepła występują na przesyle - dodaje wójt
Redzisz. Z tego powodu robione było rozpoznanie dotyczące modernizacji systemu. Na
razie jednak gminę na zmiany nie stać.
- W porównaniu z innymi oddziałami
BS mamy bardzo wysokie koszty ogrzewania. Zastanawialiśmy się już nawet nad budową własnej kotłowni, ale decyzje jeszcze
nie zapadły - mówił na sesji dyrektor oddziału banku Krzysztof Imiołek.
Usterka zostanie usunięta prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia. (eb)

jest mu grafika komputerowa. Czy można
się tym zajmować całe życie? Na tak zadane pytanie odpowiada, że jak najbardziej jest
w stanie to sobie wyobrazić i wydaje mu
się to interesujące. Monika z tej samej klasy jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji,
ale podobnie jak rodzice, chce zostać inżynierem. Oni jednak mają zawody z branży chemicznej, ona myśli o budownictwie.
Z kolei Michał Janocha, którego oboje rodzice są matematykami, chciałby być
studentem architektury na Politechnice
Wrocławskiej, choć nie wyklucza innej politechniki. Myślał kiedyś o akademii muzycznej, ale uważa, że inżynierowie mają większe możliwości znalezienia pracy niż osoby,
które wybierają studia muzyczne czy humanistyczne. Z pewnością ma rację. (mwk)

Gmina Łowicz

Eko - groszek w SP w Wygodzie

N

owy piec na ekogroszek
zamontowano w Szkole
Podstawowej w Wygodzie,
tydzień temu, 30 października. Koszt
jego kupna i montażu wyniósł budżet
gminy ok. 22 tys. zł.- Mimo dużego
jednorazowego wydatku, gminie
bardziej opłacało się zamontowanie
nowego pieca - mówi sekretarz gminy
Łowicz Beata Orzeł. Do tej pory
w szkole znajdował się piec węglowy,
do którego obsługi zatrudniony był
przez cały rok jeden palacz,
a w sezonie zimowym przychodził
jeszcze dodatkowo jeden pracownik.
Jednak zdaniem Państwowej Inspekcji
Pracy do pieca opałowego powinno
być zatrudnionych aż czterech
palaczy. Władze gminy stwierdziły,
że koszt zatrudnienia dodatkowych
pracowników za bardzo zwiększyłby
wydatki związane z ogrzewaniem
szkoły, dlatego podjęły decyzję
o kupnie pieca na ekogroszek.
Bardziej bowiem opłacało się gminie
wydać jednorazowo pieniądze na
kupno nowego pieca, które zwrócą
się w ciągu najbliższych kilku lat, niż
zatrudnienie do obsługi starego sprzętu
kolejnych palaczy.
(jr)

Teren na os. Walewskiej
czeka na dzierżawcę

W

ładze gminy Kiernozia oferują do
dzierżawy teren niezabudowany
o powierzchni 12 ha na osiedlu
Marii Walewskiej w Kiernozi, przy
drodze wojewódzkiej Łowicz - Sanniki.
Jest to działka, na której za kilka lat
ma powstać gminna oczyszczalnia
ścieków, dlatego dzierżawa ma być
podpisana maksymalnie na pięć
lat, z możliwością wcześniejszego
wypowiedzenia umowy przez gminę.
- W sprawie tego terenu zostanie
ogłoszony wkrótce przetarg - mówi
sekretarz gminy Kiernozia Jarosław
Bogucki. O takim postępowaniu
zadecydowali radni na ostatniej sesji
Rady Gminy Kiernozia 1 października.
W planie zagospodarowania
przestrzennego teren ten zapisany
jest jako grunt pod usługi. W czasie
dzierżawy można go wykorzystywać
rolniczo.
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Szkoła w Kocierzewie
Będzie proces Omegi
chce mieć patronów - żołnierzy P
dok. ze str. 12

Bohaterowie Walk nad Bzurą 1939
roku - z wnioskiem o nadanie Zespołowi Szkół Publicznych w Kocierzewie takiego imienia, wystąpiła we
wrześniu do Rady Gminy społeczność tej szkoły. Wniosek nie był jeszcze rozpatrywany.

ilka lat temu rozważano nadanie Szkole
Podstawowej istniejącej w tym Zespole
K
Szkół imienia Jana Pawła II, a Gimnazjum

- Bohaterów Walk nad Bzurą 1939. Rada
Gminy zasugerowała jednak, że może lepiej
byłoby, gdyby Zespół Szkół, funkcjonujący
w jednym budynku i posiadający jednego
dyrektora, miał jednego patrona.

Wtedy powtórnie odbyły się konsultacje
w gronie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego. Ostatecznie zdecydowano, aby czynić starania
o nadanie szkole imienia Bohaterów Walk
nad Bzurą. Dlaczego?
W uzasadnieniu tego wniosku, złożonym w Urzędzie Gminy czytamy m.in.
„...wybraliśmy bohaterów nam najbliższych, którzy na tej ziemi i w jej obronie złożyli najwyższą ofiarę - swoje życie. (...) Pragniemy, aby dla naszej społeczności szkolnej
ich patriotyzm i poświęcenie stały się wzorem do naśladowania, tradycją opartą na
trzech fundamentalnych słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna.”

PCK zadowolony
z kwesty na stołówkę
Rekordową kwotę 2.580 zł udało się zebrać wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie kwesty prowadzonej na ulicach
Łowicza, związanej z Międzynarodowym Dniem Walki z Głodem.

K

westa odbyła się w dniach 14 - 17 października, uczestniczyli w niej uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Kilkuosobowe grupki młodych ludzi spotkały się
z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców miasta. Jak dotąd łowicki PCK,
organizator zbiórki, nigdy nie zebrał więcej niż 2 tys zł., zazwyczaj była to kwota

mieszcząca się pomiędzy 1 tys. zł a 1,5 tys.
zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup pożywienia służącego do przygotowania posiłków w stołówce przy ul. 3 Maja.
Z kolei na apel PCK, który zwrócił się do
szkół o pomoc w dostarczeniu płodów rolnych dla stołówki, odpowiedziało 7 szkół:
Szkoła Podstawowa nr 4, ZSP nr 2 z Łowicza oraz szkoły w Waliszewie, Błędowie,
Nieborowie, Domaniewicach i Kompinie.
Szkoły mogą nadal zgłaszać się do PCK,
jeśli chcą uczestniczyć w tej akcji. Więcej
informacji na ten temat pod numerem telefonu 046 837 38 21.
(tb)

Podczas rozmowy z nami Krystyna Pastwa, dyrektor Zespołu Szkół w Kocierzewie dodaje, że placówka nigdy nie miała patrona. Ale tradycją stało się to, że uczniowie
dbają o kwatery żołnierskie na miejscowym
cmentarzu, odwiedzając je co miesiąc. Każdego roku 14 września odbywa się też uroczystość religijno-patriotyczna, poświęcona
żołnierzom września. Rozpoczyna się mszą
św., po której uczniowie przedstawiają program artystyczny, a odbywa się to właśnie
w wojskowej części cmentarza.
Termin nadanie szkole imienia i wręczenia
sztandaru nie jest jeszcze ustalony. Z tą decyzją dyrekcja szkoły czeka do momentu podjęcia uchwały przez Radę Gminy. (mwk)

Pałac w Nieborowie zamknięty

P

rzypominamy, iż tradycyjnie okres
zimowy jest w pałacu Radziwiłłów
w Nieborowie czasem dla
konserwatorów. Dlatego pałac od
1 listopada do końca lutego zamknięty
został dla zwiedzających. Parki
w Nieborowie i Arkadii pozostają
otwarte: od godz. 10.00 do zmierzchu.
(wcz)

Sprzedano dwie działki

W

gm. Bolimów 21 października
sprzedana została działka rolna
o pow. 0,9 ha w Kolonii Wola
Szydłowiecka. Cena wywoławcza
wynosiła 65.464 zł, sprzedana
została za 74.373 zł. 22 października
na sprzedaż wystawiono 0,1 ha
działkę budowlaną w Ziąbkach.
Cena wywoławcza wynosiła 8.200 zł,
sprzedano za 10.126 zł.

rokuratura Rejonowa w Łowiczu nie
sprzeciwiała się wnioskowi oskarżonych jednak wnosiła o rozszerzenie poprzez poddanie oskarżonych dozorowi kuratora sądowego, orzeczenie kary grzywny
wynoszącej po 5 tys. zł na każdego z oskarżonych, a także orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk związanych z obrotem
gotówką, ponadto bardziej szczegółowe
określenie harmonogramu spłaty zadłużenia z wyszczególnieniem nazwisk i kwot
poszczególnych poszkodowanych.
Oskarżony K. zaakceptował wszystkie dodatkowe warunki z wyjątkiem kary

grzywny. - To daje łącznie 10 tys. zł, a pieniądze te moglibyśmy przeznaczyć na spłatę
na rzecz poszkodowanych - mówił
W związku z różnicą stanowisk oskarżyciela i oskarżonego sąd postanowił skierować sprawę na rozprawę i przeprowadzić
postępowanie dowodowe. Jednocześnie
przewodnicząca zaznaczyła, że liczy na
możliwość ograniczenia przewodu sądowego przez odczytanie większości zeznań
z grupy 741 świadków. Do sądu wezwani
zostaną ci poszkodowani, w przypadku który istnieją wątpliwości co do kwoty, którą
przywłaszczyli sobie oskarżeni.
(eb)

Borówka marki “Łowicz”

Wśród produktów firmy Agros
Nova, opatrzonych marką Łowicz,
pojawiła się nowość - borówka. Jest
to dodatek do mięs i serów, dostępny w takim samym opakowaniu, jak
dżemy Łowicz.

W

dotychczasowej ofercie spółki była
żurawina, której sprzedaż była tak
wysoka, że marka Łowicz od kilku lat jest liderem w kategorii żurawin
i borówek na polskim rynku, z udziałem
około 45%. Zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty bardzo szybko się rozwija, bo w ciągu ostatniego roku sprzedaż
tych sosów wzrosła o 30%. Przedstawiciele Agros Nova dodają, że termin wprowadzenia borówki do sprzedaży jest nieprzypadkowy, bo do świątecznego szczytu
handlowego jest jeszcze ponad dwa miesiące, co pozwoli na zbudowanie dystrybucji
i dotarcie z produktem do sklepów. Atutem

Borówka to nowy produkt marki Łowicz z Agros Nova.
borówki Łowicza ma być duża ilość owoców, dobra, naturalność i atrakcyjna cena
- około 4,65 zł w sklepie.
(mwk)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Halina Szwed (1934-2008)

alina Szwed, z domu Kunikowska,
H
urodziła się w Łowiczu 26 października 1934 roku w niezbyt zamożnej ro-

dzinie. Oboje z rodziców pracowali, a jej
wychowaniem zajmowała się najstarsza
z sióstr oraz mieszkająca z nimi babcia. Od
najmłodszych lat musiała wiec być jak najbardziej samodzielna.
- Mama nam często wypominała, ale tak
bez złośliwości, że w obecnych czasach młodzi ludzie wszystko dostają „pod nos” i nie
muszą się martwić o swoje sprawy tak, jak
kiedyś. Od szczenięcych lat uczyła nas też
odpowiedzialności za to co wyczyniamy
i samodzielności. Jako jedne z nielicznych
dziewczynek spośród tych, które znałyśmy,
miałyśmy miesięczne kieszonkowe i jak wydałyśmy na niepotrzebne rzeczy, to nie było
zmiłuj się i nie dostawałyśmy żadnych dodatkowych „zaskórniaków” - wspomina
córka pani Haliny - Stanisława.
Mając 7 lat Halinka uległa wypadkowi. Złamała rękę po upadku z belki słomy podczas zabawy u znajomych na wsi.
Lewa ręka goiła się długo i okazało się, że
nie została dobrze złożona. Nigdy już nie
była sprawna jak prawa. Pech chciał natomiast, że Halinka była leworęczna. Zanim

doszło do złamania, rysowała, jadła oraz
częściej używała właśnie lewej ręki. Pomimo tego, że lewa ręka była częściowo niewładna i nie mogła jej do końca wyprostowywać, mała Halinka szybko nauczyła się
tak pomagać sobie drugą ręką, że w normalnym życiu niedowład jednej z rąk był
prawie niezauważalny. Wielu spośród znajomych zauważało niedowład ręki dopiero po dłuższej znajomości z panią Haliną.
Z powodu niedowładu ręki nigdy też nie
starała się o żadną rentę, czy dodatek dla
niepełnosprawnych. - Mama mówiła nam,
że to żadna niepełnosprawność i wstydziłaby się iść do lekarza po zaświadczenie, czy
występować o rentę. Nakrzyczała na mnie
kiedyś, że ją próbuję do tego namawiać wspomina córka Stanisława.
Halinka skończyła szkołę podstawową
w Łowiczu, zaś w zawodzie sprzedawczyni
kształciła się w Skierniewicach. Tam też w szkole - poznała swojego męża - Bronisława. Pobrali się dopiero po kilkuletniej
znajomości. - Mama śmiała się, że okres narzeczeństwa trwał u nich tak długo, jak ciąża u słonicy - żartuje córka Stanisława.
Ślub odbył się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Łowiczu, a we-

sele wyprawili w namiocie weselnym
ustawionym na podwórzu rodziny z Placencji. Na początku pomieszkiwali „kątem” u rodziny z Placencji, potem przenieśli się do własnego mieszkania w Łowiczu.
Byli zgodnym małżeństwem. Wychowali
dwie córki. Najmłodsze dziecko - chłopczyk o imieniu Adaś -zmarł niecałe pół
roku po urodzeniu. Okazało się, że miał
wrodzoną wadę serca, prawdopodobnie
nieuleczalną.
Pani Halina pracowała jako sprzedawczyni w sklepach oraz jako pomoc kuchenna podczas organizacji wesel. Mąż Bronisław pracował na kolei i często wyjeżdżał
nawet na dwa, trzy dni. Co niedzielę cała
rodzina starała się iść wspólnie na mszę
świętą do kościoła Św. Ducha w Łowiczu. - Jak byłyśmy małe, to chodziliśmy
wspólnie na msze dla dzieci, a potem już
na takie normalne. Będzie nam brakowało tych wspólnych niedzielnych przedpołudni, kiedy spotykaliśmy się przed kościołem i razem szliśmy szukać wolnych ławek
- wspomina córka Stanisława.
Pani Halina zmarła 12 czerwca w szpitalu w Łodzi na raka płuc.
(mak)

Zofia Fabiańczyk (1935-2008)

yła silną kobietą z zasadami. Córka
B
Anna mówi wprost, że uwielbiała decydować i czuła się wówczas najlepiej, ale

wiedziała też kiedy ustąpić. Zięć Andrzej
przyznał, że choć charakter miała trudny, to
ta cecha sprawiała, że bardzo ją szanował,
cenił. Przeżyli pod jednym dachem sporo
lat i różne zdarzały się sytuacje, ale nigdy
nie powiedział o niej złego słowa.
Zofia Fabiańczyk, urodziła się 14 lipca 1935 roku w Łowiczu, była drugim
dzieckiem Zygmunta i Weroniki Rokickich, którzy byli pochodzenia robotniczochłopskiego. Od najmłodszych lat ciężko
pracowała, pomagając w gospodarstwach
wujów w Błędowie. Wojnę spędziła na wsi,
jak opowiadała szczęśliwie, ominęło ją
większość związanych z nią okropieństw.
Po wojnie kontynuowała rozpoczętą
w czasie jej trwania edukację, skończyła szkołę podstawową, potem zawodową
w kierunku sprzedawca. Szybko znalazła pracę, sprzedawała w sklepach spożywczych w Łowiczu, także w sieci PSS
Społem.
W roku 1955, dokładnie w dniu swoich urodzin spotkała swego przyszłego

Oni zagrażają naszemu życiu
§ 29 października o godz. 13.10 na ul. Kiernozkiej
50-letni nietrzeźwy łowiczanin prowadził Skodę
Felicię (0,99 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc). § 30 października o godz. 0.20
na ul. Mostowej nietrzeźwy 24-letni łowiczanin
jechał rowerem (0,83 mg/dm3). § 31 października o godz. 18.20 w Karsznicach Małych
w gm. Chąśno nietrzeźwy 30-letni mieszkaniec
pow. łowickiego jechał rowerem (1,06 mg/dm3)
oraz nie stosował się do orzeczonego przez Sąd
prawomocnego wyroku zakazującego mu prowadzenie wszelkich pojazdów. § 31 października
o godz. 19.25 w Kompinie w gm. Łowicz nietrzeźwy 35-latek z pow. łowickiego prowadził Fiata
126p (0,96 mg/dm3). § 2 listopada o godz. 21.50
w Dzierzgówku policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów: 56-letniego mieszkańca
pow. łowickiego (0,93 mg/dm3), który miał zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów oraz 53-letniego mieszkańca pow. łowickiego (0,87 mg/dm3).
§ 3 listopada o godz. 15.55 na ul. Poznańskiej
policjanci zatrzymali 25-letniego nietrzeźwego
kierowcę ciężarówki marki Mercedes ze Zgierza
(0,27 mg/dm3). § o godz. 14.20 na ul. Tuszewskiej
nietrzeźwy jechał Renaultem 52-letni mieszkaniec
Łowicza (1,04 mg/dm3). § 4 listopada o godz.
13.35 w Stępowie w gm. Kiernozia motorowerem
nietrzeźwy jechał 35-letni mieszkaniec pow. łowickiego (1,12 mg/dm3). § o godz. 15.10 zatrzymany
został w Huminie nietrzeźwy rowerzysta 49-letni
Zbigniew Z. mieszkaniec pow. skierniewickiego
(1,01 mg/dm3). § o godz. 15.55 na ul. Nadbzurzańskiej w Łowiczu rowerem jechał nietrzeźwy
59-letni łowiczanin (0,64 mg/dm3 alkoholu).
§ o godz. 18.40 na drodze krajowej nr 14 w Domaniewicach 38-letni mieszkaniec pow. brzezińskiego prowadził Mercedesa (0,89 mg/dm3).

męża Antoniego Guzka. Była to miłość
od pierwszej chwili, przetrwała ona, aż
do śmierci. Pani Zofia, pochowała męża
w 1999 roku i była kilka razy w tygodniu
na jego grobie, prawie do ostatnich chwil.
- Wydawało się, że oni wiecznie się sprzeczają, ale nigdy nie padło żadne słowo.
Mama stawiała na swoim, a tata wpadał
we wściekłość i przestawał się odzywać,
był zły, a do nas dzieci uśmiechał się za
jej plecami - opowiada córka Anna - Do
końca prowadzili ze sobą tę grę, jej rezultat był różny, mama czasami rezygnowała
ze swego zdania.
Ze związku na świat przyszły dwie córki Janina, Anna oraz syn Kazimierz. Pani
Zofia była wspaniałą matką, która wraz
z mężem największy nacisk kładła na edukację dzieci.
To co ją bardzo cieszyło to wspólne spędzanie czasu spacery, wycieczki, wakacje
- najchętniej nad morzem. - Pamiętam takie wyjazdy do Mielna, Kołobrzegu, Jastarni - długie spacery po plaży, rozmowy,
zabawy i gry. Rodzice zawsze szukali miejsca ustronnego, leżenie w tłumie turystów
i opalanie się było nie do przyjęcia, my za-

wsze musieliśmy mieć miejsce - opowiada
nam córka.
Zaraziła dzieci pasją czytania książek,
zwłaszcza historycznych, sama uwielbiała
powieści autorstwa Henryka Sienkiewicza.
Ale ku zaskoczeniu swych bliskich, kilka
lat temu, w ciągu kilku nocy pochłonęła otrzymaną w prezencie pierwszą część
Harrego Pottera.
Śmierć męża, niespełna dziesięć lat temu
mocno załamała ją psychicznie. Ale jak powiedziała nam pani Anna, odzyskała radość gdy opuściła mieszkanie, które zajmowała z mężem, przeprowadziła się do
córki i zaczęła opiekować się prawnukami Adasiem i Hubertem. - Robiła wszystko, by zainteresować ich światem, książkami - zupełnie tak, jak nas kiedy byliśmy
dziećmi. Na pewno znowu była szczęśliwa
- podkreśliła córka.
Przez ostatni rok, pani Zofia miała drobne problemy zdrowotne, przede wszystkim związane z przeziębieniami, grypą.
W maju tego roku, mocno się przeziębiła,
gdy stan się poprawił długo czuła się osłabiona. Zmarła w czasie porannej drzemki
17 maja.
(tb)

odeszli od nas

(23.10-3.11.2008 r.)

23 października: Janina Nowicka, l.57, Lenartów; Krystyna Pietrzak, l.61;
24 października: Lech Kochanek, l.59, Bolesław Wiankowski, l.69; Janina
Papiernik, l.66, Płaskocin; 25 października: Agnieszka Ambroży, l.95, Kiernozia; Helena
Mucha, l.80; Michalina Malczewska, l.79, Głowno; 26 października: Jerzy Kołodziejczyk,
l.63; Władysława Kwiatkowska, l.89, Głowno; Danuta Henryka Grochocka, l.75, Łowicz;
27 października: Donata Kucharska, l.18, Łowicz; Marianna Salomon, l.73, Stare Grudze;
Janina Baczyńska, l.78, Mysłaków; 29 października: Stanisława Krystianik, l.56, Wola
Lubiankowska; Marek Okraska, l.48, Brodne Towarzystwo; 30 października: Marek Królik,
l.50, Bolimowska Wieś; 31 października: Krystyna Kosielska, l.69, Lubowice; Ryszard
Piskun, l.81; 1 listopada: Bronisław Pomarański, l.96; Zofia Piestrzeniewicz, l.84, Lubowice;
Adam Staroń, l.73, Osiny; 2 listopada: Józef Skierski, l.68; Jerzy Kucharek, l.37, Głowno;
3 listopada: Jan Czułek, l.57.
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Sanniki

“

Z przeszłością w przyszłość piąty raz

- Mamo, masz taką dziwną minę.
Nauczę cię tańczyć i wycinać mówiła bohaterka przedstawienia
„Z wizytą u babci w Sannikach”, biorącego udział w konkursie na scenki
teatralne, który odbył się 30 października w Sannikach, podczas podsumowania projektu „Z przeszłością
w przyszłość”.

”

Mazowieckiego w Płocku. Jurorzy docenili kreację babci, graną przez Małgosię Sufranek, uczennicę klasy IV, która bardzo
trudne momentami kwestie, wypowiada-

nie „Czas na próbę”, w którym przedstawiono sannickie przyśpiewki, taniec
i piosenki śpiewane podczas oczepin panny młodej.

C

hodziło oczywiście o sannickie tańce ludowe i sannickie wycinanki. To krótkie,
bo trwające około 15 minut przestawienie,
będące jednym z czterech biorących udział
w konkursie, dostało wyróżnienie. Przygotowane zostało w Szkole Podstawowej
w Sannikach, a brały w nim udział dzieci
z kółka recytatorskiego i ze świetlicy. Tekst
napisały nauczycielka świetlicy Wiesława Olczak - jej autorstwa były wszystkie
kwestie mówione gwarą oraz Aldona Kucharczyk - nauczycielka języka polskiego.
Scenografią zajmowała się Iwona Romanowska, nauczycielka ze szkolnej świetlicy.
Przedstawienie opowiada o dziewczynce, która początkowo jest bardzo niezadowolona, że nie pojedzie na wakacje np. „na
Kanary”, lecz do babci na wieś, ale z pobytu tego wraca bardzo zadowolona. Podczas
pobytu u babci uczy się robienia wycinanek,
dowiaduje się, że babcia i dziadek śpiewali i tańczyli w zespole „Sanniki”, sama też
uczy się oberka, zgłaszając się na zajęcia do
ośrodka kultury.
Scenki oceniali jurorzy pod przewodnictwem Małgorzaty Licy-Kaczan z Muzeum

Podczas podsumowania projektu młoda publiczność wypełniła salę
w OSP w Sanniakch.

Na scenę wchodzą uczniowie SP Na zakończenie imprezy wystąpił zeSłubice.
spół „Gąbinianki”.
ła gwarą sannicką, praktycznie bez tremy
i zająknięcia.
Ponadto w konkursie zaprezentowała się grupa „Promyki Brzezi” ze Szkoły
Podstawowej w Brzezi. Przedstawienie
w jej wykonaniu nosiło tytuł „Z tańcem
i pieśnią przez życie” i była to historia powstania zespołu Sanniki. Dzieci z ośrodka w Mocarzewie wystąpiły w programie
„Leśne skrzaty bawią się w Sannikach”.
Była też grupa z sąsiedniej gminy Słubice, która przygotowała przedstawie-

Podczas podsumowania projektu wręczono też nagrody książkowe wszystkim
osobom, które brały udział w konkursie fotograficznym „Zachować od zapomnienia”,
polegającym na udostępnieniu starych zdjęć
przedstawiających Niedziele Sannickie,
zespół Sanniki, ale też różne oblicza dawnych Sannik. Tym razem zdjęcia z lat 40-,
50-, 60-, 70-tych udostępniło 6 osób: Henryk Fudała, Stanisław Figurski, Małgorzata Dąbkowska, Maria Kędzierska, Jolanta
Żakieta i Ewa Markowska. Przedstawiają

Co dalej z nieużywanym barakiem
przy “Czwórce”
Ładne, zielone boisko przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Łowiczu szpeci nieużywany parterowy budynek
szkolny, stojący tuż obok.

C

hciałbym, by w tym miejscu powstały
szatnie i pomieszczenia dla sędziów, tak
potrzebne, gdy odbywają się w naszej szkole
turnieje sportowe - mówi dyrektor „Czwórki” Artur Balik. Dodaje, że w obecnej chwili trzeba korzystać z szatni znajdujących się
w budynku szkoły przy sali gimnastycznej,
które są usytuowane sto metrów dalej.
Budynek mieszczący się przy szkolnym
boisku jest nieużywany od 2003 r. i niszczeje. Kiedy było w szkole ponad 800 uczniów
odbywały się w nim normalne zajęcia, teraz
jednak, gdy jest ich mniej o połowę, nie jest

Zapisy na jogę zamknięte

W

tym roku po raz pierwszy
w Łowiczu ruszyły zajęcia jogi.
Grupa liczy obecnie
14 kobiet i nie ma już miejsc wolnych.
Niewykluczone jednak, że ktoś może
jeszcze zrezygnuje i wtedy sytuacja się
zmieni. Dlatego w połowie listopada
warto się kontaktować
z organizatorką Tamarą Dąbrowską
(660 134 124). Grupa spotyka się od
połowy października. Zajęcia
w małej sali OSiR przy ul. Topolowej
prowadzi Tamara Dąbrowska.
Na razie są to spotkania informacyjne
dotyczące samej jogi, czym ona jest,
na czym polegają ćwiczenia czy sztuka
oddechu. Dopiero w połowie listopada
grupa przejdzie do ćwiczeń.
- Do tej pory przedstawiłam paniom
kilka podstawowych wiadomości
na temat jogi - mówi Dąbrowska
- Teraz mają się zastanowić, czy chcą
uczestniczyć w tych zajęciach.
(jr)

Budynek przy SP 4 jest nieużywany
już od 5 lat.
już wykorzystywany. W baraku mieści się
siedem sal i dwa sanitariaty, jednak przed
oddaniem do użytku, trzeba go gruntownie
wyremontować.

Latem 2007 r. specjalnie powołana w tym
celu kilkuosobowa komisja, w skład której
wchodzili radni i urzędnicy łowickiego ratusza, nie doszła do ostatecznego wniosku.
- Zdania były wówczas podzielone, jedni byli za remontem, a drudzy za zburzeniem - mówi burmistrz Łowicza Krzysztof
Kaliński - Teraz powołam znowu komisję,
która będzie musiała wykonać już fachową ekspertyzę, jakie jest najlepsze rozwiązanie w tej sprawie. Kaliński jednak dodaje, że z wykonaniem jakichkolwiek prac
i tak będzie trzeba raczej poczekać do
2010 r. Na przyszły rok jest już bowiem
zaplanowanych szereg dużych inwestycji
unijnych, które pochłoną większość miejskiego budżetu.
(jr)

Uczniowie z SP w Brzezi w roli muzykantów z sannickiej kapeli.
one m.in. zespół Spółdzielni Lepsze Jutro
z Sannik (1960 rok), sannicką kapelę ludową podczas występu w Dusznikach (1985
rok), strażaków z Osmolina podczas defilady oraz przy wozach bojowych (1947 rok),
praktyki w Gminnej spółdzielni w Sannikach, Dzień Seniora w Barciku.
Ostatni z konkursów, plastyczny odbył
się pod tytułem „Jubileuszowy kram”. Bra-

ły w nim udział 64 prace, które oceniano
w kilku kategoriach. Nagród i wyróżnień
było kilkadziesiąt, wymienimy tylko nagrody I stopnia. W grupie przedszkolnej I miejsce zajęły Natalia Górecka i Agata Czarnecka z Osmolina, w grupie uczniów klas
I-II szkoły podstawowej zwycięzcą została Ewelina Milczarska z Osmolina, w grupie uczniów klas III-IV - Karolina Kuras
z Osmolina, w kategorii obejmującej
uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mocarzewie miejsce I
zajęła praca zbiorowa wykonana przez Adama Jastrzębskiego, Justynę Wasińską, Elę
Wasińską, Anetę Rojek i Karolinę Górską.
Dodać warto, że konkursy tegoroczne
związane były z obchodzonymi w tym roku
dwoma jubileuszami - 35-lecia Gminnego
Ośrodka Kultury oraz 55-lecia istnienia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”. Ale realizowany w Sannikach piąty już
raz projekt „Z przeszłością w przyszłość”,
to przede wszystkim warsztaty sztuki ludowej i tańca, których w tym roku od lutego odbyło się kilkadziesiąt, a skorzystało z nich setki uczestników. Ich tematyka
to wycinanki, pająki, wikliniarstwo, rzeźbiarstwo, pamiątki regionalne z masy solnej
i wiele innych. Wznowiono też płytę z muzyką sannickiej kapeli, wydano broszurę pt.
„Sanniki bogate kulturą”. Realizacja projektu finansowana była przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Rozwoju oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
(mwk)

Nowe książki do nieborowskich bibliotek

K

wotę 9.100 zł z ministerstwa kultury otrzymała w ubiegłym tygodniu
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie. Oznacza to, iż zarówno główna
biblioteka, jak i jej filie w Bełchowie, Bobrownikach, Kompinie i Arkadii wzbogacą
się o nowe książki.
- Zasada jest taka, że książki, które nie są
wypożyczane przez ponad 10 lat, powinno
się wycofywać i w większości przypadków
zasadę tę stosujemy - mówi dyrektor Andrzej Czapnik. - Ponadto wiele jest książek bardzo zniszczonych, trzeba je wymienić na nowe.

Wycofane książki trafiają do punktu skupu makulatury. W ubiegłym roku za ministerialną dotację wymieniono na przykład
w nieborowskiej placówce dużą liczbę
szkolnych lektur.
W tym roku za wspomnianą kwotę kupionych zostanie około 350 egzemplarzy
nowych książek. Przede wszystkim uzupełniony zostanie księgozbiór podręczny.
Kupione będą nowe podręczniki z takich
dziedzin jak historia, socjologia, prawo, ekonomia, pedagogika. Tradycyjnie zakupione
zostaną beletrystyczne nowości.
(wcz)
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Przegląd artystyczny
dla seniorów

D

o 21 listopada zgłaszać się
mogą chętni do udziału w XIV
Wojewódzkim Przeglądzie
Artystycznym Ruchu Seniorów, który
odbędzie się 13 grudnia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Skierniewicach
(kino Polonez). Udział w przeglądzie
wziąć mogą wszyscy zrzeszeni
w Klubach Seniora z województwa
łódzkiego, a więc także seniorzy
z powiatu łowickiego. Imprezę objęli
honorowym patronatem marszałek
województwa Włodzimierz Fisiak oraz
prezydent Skierniewic Leszek Trębski.
Więcej szczegółów na ten temat
znaleźć można na stronie internetowej
łowickiego starostwa - tam też pobrać
można kartę zgłoszeniową. Adres
strony: www.powiat.lowicz.pl
(wcz)

Inwentaryzacja księgozbioru

Mocny rock z pijarskiego liceum
Dawno minęły już czasy, gdy ciężka muzyka rockowa odsądzana była
od czci i wiary, jako sprowadzająca
młode umysły na złą drogę. Zmianę
taką spowodowały grupy takie jak
polski 2TM2,3, popularnie zwany
Tymoteuszem, czy zespoły pokroju power, metalowego Jacobs Dream. Kiedy słyszymy dziś jak młodzi
ludzie mówią, iż słuchają lub grają
mocny rock chrześcijański, oznacza to bezkompromisowość nie
tylko w muzycznym przekazie, ale
i w podejściu do życia.
owodem na to są chociażby owacje,
z jakimi spotkał się występ grupy muD
zycznej działającej w łowickim, pijarskim

którymi byli: Marta Kosiorek, Paweł Jagoda i Kinga Pońska.
- Mimo iż kojarzeni jesteśmy z ciężkim
brzmieniem, postaraliśmy się o to, aby nasz
występ był urozmaicony - mówi nauczyciel
Norbert Bruc. - W godzinnym repertuarze
znalazły się zarówno spokojniejsze, refleksyjne fragmenty, pieśni religijne, ale także ciężki, chrześcijański rock z repertuaru
Tymoteusza.
Występ wzbudził aplauz młodej publiczności. Dziewczęta opowiadają, iż publika domagała się na pamiątkę kostek od
gitarzystów. Jeden z gitarzystów rozdał
ich aż sześć. Gdyby miał więcej, poszłyby wszystkie.
Na tegoroczne spotkanie pojechał jednak nie tylko sam zespół. Uczestniczyło
w nim około 50 uczniów łowickiego gimnazjum i liceum pijarskiego. Do grodu Kraka zjechało łącznie ponad 400 uczestników
z ośrodków pijarskich z Elbląga, Poznania, Rockowy zespół działający w łowickim, pijarskim liceum ogólnokształcącym,
znany jest ze swojego ciężkiego brzmienia i żywiołowych występów.
Bolszewa, Warszawy itd.

liceum ogólnokształcącym, która dała koncert na organizowanych 10 - 12 października VIII Spotkaniach Młodzieży Szkół PijarGminnej Bibliotece Publicznej
skich w Krakowie.
w Domaniewicach
Łowicka młodzież pijarska jeździ na te
29 października rozpoczęła
spotkania
co roku. W ubiegłym roku zesię inwentaryzacja księgozbioru.
spół działający w szkole pod kierunkiem
Potrwa ona do 15 listopada. W tym
nauczyciela informatyki Norberta Bruca zaczasie biblioteka będzie nieczynna.
grał kilka utworów - m.in. z repertuaru TyKontrole tego typu odbywają się co
moteusza, i to nie tych najlżejszych. Spotkał
5 lat. Biblioteka w Domaniewicach
się z entuzjastycznym przyjęciem, tak więc
liczy 26 tysięcy tytułów. - Sprawdzimy
ubytki, książki u czytelników oraz te na na tegorocznym spotkaniu organizatorzy
półkach - mówi dyrektor GOK Barbara zaproponowali, aby łowicka grupa - jako
Szymajda.
gwiazda wieczoru - dała godzinny koncert.
(eb)
Uczennice Marta Kosiorek, Ola Gąsecka i Sylwia Wiśniewska opowiadają o tym,
że gdy nasi przedstawiciele pojawili się na
scenie, wśród publiczności dało się słyszeć:
- O Łowicz! To będzie mocno. - Wtedy zdałyśmy sobie sprawę, że naprawdę nas kojarzą - mówi Marta.
hór męski „Brest Street Boys”
Grupa wystąpiła w składzie Rafał Trzoz Białorusi wystąpi w sali
ska - perkusja, Maciej Staniszewski i Kacbarokowej łowickiego muzeum
per Kukieła - gitary, Michał Janocha - gitaw sobotę, 15 listopada o godz. 18.00,
ra klasyczna, Norbert Bruc - gitara basowa,
w ramach cyklu „Burmistrz Miasta
Weronika Mońka - skrzypce, Eliza Kędzierzaprasza”, organizowanego przez
ska - flet poprzeczny i Przemek Janicki Łowicki Ośrodek Kultury. Wstęp wolny.
djembe (rodzaj etnicznego instrumentu per- Energia płynąca ze sceny udzieliła się młodej publiczności, która przyjechała
Chór został założony w Brześciu
kusyjnego). Wymienić też trzeba solistów, do Krakowa z całej Polski.
na Białorusi w 1982 roku przez

W

Białoruski chór męski
wystąpi w muzeum

C

absolwentkę Białoruskiej Akademii
Muzycznej Allę Igumnovą,
która do dnia dzisiejszego jest
dyrektorem artystycznym i dyrygentem
zespołu. „Brest Street Boys” jest
laureatem wielu międzynarodowych
konkursów i festiwali w całej Europie.
Koncertował również w USA. Gościł
już także w Polsce. Ma w swym
repertuarze kompozycje białoruskie,
rosyjskie i ukraińskie, zarówno
klasyczne, religijne, jak i ludowe. Do
nas chór zawita w formie podstawowej
dwunastoosobowej grupy.
Białoruski chór udało się zaprosić do
Łowicza przy okazji jego występu, jako
gościa specjalnego na XI Festiwalu
Chóralnym „Canto Lodziensis”
w Łodzi.
(jr)

Płyta “Muzyka ocalona - Łowickie”
od dziś w sprzedaży
Album z archiwalnymi nagraniami łowickich muzyków ludowych
z lat 50. , „Muzyka ocalona - Łowickie”, od dziś, czyli 6 listopada, jest
w sprzedaży w Łowickim Ośrodku
Kultury. Cena: 15 zł.
samej płycie pisaliśmy już w poprzednich wydaniach NŁ. Przypomnijmy, że
O
zawiera ona niepublikowane dotąd nagrania,

których dokonali studenci poznańskiej etnologii, a które obecnie mieszczą się w Zbiorach

Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk. - To najstarsze ze znanych,
zachowanych do dziś rejestracji fonograficznych muzyki rejonu Łowickiego sprzed okresu stylizacji - mówi pracownik PAN Jacek
Jackowski - Nagrań dokonano w naturalnym środowisku, co podkreśla ich wartość.
Na płycie utrwalono nagrania instrumentalistów oraz śpiewaków. Jednak wykonane przez nich utwory bardzo się różnią od
współcześnie stylizowanych, muzyka jest
bardziej surowa, jej tempo żywsze, a me-

lodie już często nieznane dzisiejszym muzykom. - Pierwszeństwo na płycie daliśmy
solistom, zwłaszcza skrzypkom, w których
grze widać całe piękno i wyrafinowanie
ludowego stylu gry, subtelnego, bogatego
w ornamentykę - dodaje Jackowski.
Na płycie można odnaleźć pieśni i krótkie przyśpiewki weselne oraz ludową lirykę miłosną przekazaną w gwarze łowickiej,
a także ballady, pieśni religijne i obrzędowe.
Zarejestrowano także cenne wykonania muzyki instrumentalnej - grę na harmonii. (jr)

W programie oprócz wspomnianego
koncertu, czy zwiedzania Krakowa, znalazły się prezentacje multimedialne każdej ze
szkół, uczniowie brali też udział w mszach
świętych, adoracji, jutrzni, odbyli spowiedź.
Pod okiem animatorów spotykali się w grupach w skład, których wchodzili uczniowie
z różnych miast, by wspólnie dyskutować
o odkrywaniu swego powołania w życiu.
Wielu z uczniów jeździ na takie i inne
spotkania religijne co roku. Wielu dzięki
temu ma dobrych znajomych i przyjaciół
w innych ośrodkach pijarskich. - To jest duże
przeżycie, spotkać się z tymi przyjaciółmi po
dłuższym okresie niewidzenia. Zawsze jest
o czym gadać, wymieniać się nowymi wrażeniami - opowiada Ola Gąsecka.
Norbert Bruc przyznaje, że czasem trudno namówić uczniów do spania - młodzież najchętniej przegadałaby całą noc. O wszystkim gadamy. Śpi to się zimą - śmieje
się sympatyczna Marta Kosiorek.
(wcz)

Sanniki

Klasyka na jazzowo

S

anniki zapraszają w niedzielę, 23 listopada na bardzo ciekawy koncert „Romantic meet jazz”. Wykonawcami jazzowych aranżacji muzyki klasycznej - od
Jana Sebastiana Bacha do Manuela de Falli,
będą Robert Majewski - trąbka oraz jazzowy zespół Filip Wojciechowski Trio.
Filip Wojciechowski Trio gościł w Sannikach już w ubiegłym roku, również o tej
porze roku. Koncert spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bilety w cenie 10 zł
będzie można nabyć przed koncertem, który rozpocznie się o godz. 14.00.
(mwk)
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35 lat łowickiego judo

Rei na tatami cztery razy w tygodniu
86 medali na ogólnopolskich
turniejach judo w różnych kategoriach wiekowych i wagowych,
3 medale na Mistrzostwach Europy, niewiele brakowało do wyjazdu
zawodniczki Zrywu na olimpiadę
w Atlancie - tak można w dużym
skrócie podsumować 35-lecie istnienia Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Zryw” w Łowiczu.

W

ciągu ostatnich 35 lat judo trenowało
w Łowiczu ponad dwa tysiące osób.
Około dwustu zawodników wytrwało kilka
lat, trenując regularnie cztery razy w tygodniu. Do kategorii seniorskiej dotrwało jednak tylko trzynastu i zdobyli oni łącznie 27
medali. Łowicka sekcja judo powstała we
wrześniu 1973 roku. Od tamtej pory na stałe zagościł w Łowiczu ceremonialny ukłon
„rei” oddawany na początku i końcu treningu na „tatami” - macie do walki.

Zawody na 35-lecie
Organizowane w najbliższą sobotę,
8 listopada zawody mają uświetnić obchody 35-lecia klubu. Walki będą odbywały się na wypożyczonych z Łodzi i rozstawionych na dużej hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II w Łowiczu

rzucałam, ale jego nie mogłam... - wspomina Beata Kunikowska.
Pierwszy większy sukces łowickiego
Zrywu to drugie miejsce Sławomira Grabowicza w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym juniorów młodszych. Kolejne sukcesy łowickich judoków nadchodziły
jeden po drugim. Z większych należy wspomnieć o zakwalifikowaniu się w latach
osiemdziesiątych do kadry narodowej juniorów młodszych czterech judoków wspomnianego Sławomira Grabowicza, Jana Olszewskiego, Gabriela Pietrzaka i Krzysztofa
Bończaka. Brali oni udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Judo Młodzieży.
Część zawodników uzyskiwała bardzo
dobre wyniki już po opuszczeniu klubu
z racji np. przeprowadzki do innego miasta w kategorii seniorów. Zawodnicy ze Zrywu
Trenerka Iwona Grzegory-Gajda, Były trener Maciej Sikorski, czarny Jacek Urbanek, prezes i największy trafiali między innymi do znanych z dobrej
obsady klubów AZS Warszawa i Gwardia
czarny pas, drugi dan.
pas, szósty dan.
sponsor klubu.
rej mogli zapisywać się wszyscy chętni, jednak dyrekcja szkoły nie ukrywała, że preferuje uczniów właśnie tej szkoły. Dlatego też
niedługo później SKS z „czwórki” została
przemianowany na Międzyszkolny Klub
Sportowy „Zryw”. - Zależało nam przede
wszystkim na tym, żeby przyjmować i szkolić judo dzieci i młodzież z całego miasta
- mówi Sikorski. Nazwa całego klubu po-

Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego w Judo w Łodzi - 4 i 5
kwietnia 1987 r. Najwyższa w drużynie - Beata Walczak.
dwóch tatami (matach do walk judo). Orga- została, zaś sekcję nazwano „Bushidokai”
nizatorzy przewidują, że może w nich uczest- (Klub Samurajskich Zasad).
niczyć nawet trzystu zawodników w róż- Judo - mówi trener Sikorski - to sport
nym wieku. Początek walk o godz. 11. i sztuka zarazem. To połączenie tradycyjnych wartości samurajskich z nowoczesnyPoczątki łowickiej sekcji mi ideałami olimpijskimi.
Zainteresowanie judo było wtedy podobSekcję założył trener przybyły z Poznania ne jak dzisiaj. Każdego roku w sekcji trejudoka Maciej Sikorski - obecnie trener I nowało około 20-30 dzieci. Najwytrwalsi
klasy posiadający tytuł 6 DAN - najwyższe- z nich przechodzili do starszych grup wiego stopnia zawodniczego i członek Głów- kowych. Do wieku „seniorskiego”, czyli co
nej Komisji DAN Polskiego Związku Judo. najmniej 18-20 lat, dotrwało jednak tylko
- Sam zacząłem trenować judo w Poznaniu 13 zawodników: Magdalena Baleja, Moniw wieku 18 lat, teraz mam 67. Wtedy nie ka Grochola, Iwona Grzegory, Beata Walmożna było trenować judo, nie będąc oso- czak, Magdalena Wideńska, Teresa Szczebą pełnoletnią - wspomina początki swojej chowska, Artur Brzeziński, Aneta Sejdak,
kariery Maciej Sikorski. W łowickie zawitał
po ożenku - będąc początkującym instruktorem. - Byliśmy młodym małżeństwem, chcieliśmy się usamodzielnić, a tutaj żona miała szansę dostać mieszkanie - wspomina.
Najpierw mieszkał wraz z żoną w pokoju
po biurze w Kompinie w gminie Nieborów.
Judo było pasją Sikorskiego już od dawna. Było, jest i będzie - dodaje. Dlaczego założył
sekcję w Łowiczu? Na to pytanie ma krótką
odpowiedź: - Bo jej nie było. Wspomina, że
dużej pomocy udzieliła mu ówczesna urzędniczka z referatu sportu i kultury Urzędu Powiatowego Barbara Rojek. Sekcja powstała
we wrześniu 1973 roku.
Na początku powstała pod szyldem
Szkolnego Klubu Sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 4. Była to sekcja, do któ-

Michał Garnys, Jak Olszewski, Gabriel Pietrzak, Martyna Kędzia.

Sukcesy okupione
regularnymi treningami
- Pierwsze poważne sukcesy w judo
można osiągać po kilku latach treningów.
To normalne, bo to jest dyscyplina bardzo
techniczna - mówi Sikorski. Grupa początkujących judoków przez około trzy miesiące uczy się padania na macie, podstawowych zasad judo, poruszania się po macie,
technik wiązania judoki i jej składania oraz
podstawowych trzymań na 6 kyu (czyli biały pas). W ciągu pierwszego roku zapoznają się z technikami na biały, żółty i zielony
pas i potrafią je wykonać w stopniu podstawowym w czasie walki.
Pierwszy start na zawodach jest możliwy dopiero po około pięciu miesiącach treningu. Należy dodać, że treningu wyjątkowo intensywnego - co najmniej cztery razy
w tygodniu po półtorej godziny. - Mniej
trenować po prostu nie można, jeśli chce
się osiągać dobre wyniki - mówi obecna
trenerka Iwona Grzegory-Gajda. Według
niej treningi cztery razy w tygodniu to niezbędne minimum. W niektórych klubach
są one jeszcze częstsze. - Mówię tutaj o realnym treningu, kiedy jest stuprocentowa
obecność na treningach i nie ma wymówek
w stylu „musiałem być na imieninach u cioci” - dodaje.
Treningi łowickiego Zrywu odbywały się
najpierw w Szkole Podstawowej nr 4, krótko w „Dwójce” przy ul. Mickiewicza, sali
Technikum Przemysłu Spożywczego przy
ulic Armii Krajowej, „Jedynce” przy Kaliskiej i od czasu wybudowania do dzisiaj
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła II.
- Pamiętam treningi w sali przy TPSie. Zdarzało się, że zimą piece prawie nie
grzały i marzliśmy w judogach. Pomimo
tego trener Sikorski nie rezygnował z treningów - wspomina początki swojej kariery Beata Walczak - obecnie Kunikowska

Beata Walczak startowała w zawodach nawet gdy miała kontuzje. Tutaj z nadciągniętym ścięgnem.
- wielokrotna medalistka mistrzostw Europy. Pomimo tego, że warunki były trudne, o pierwszych treningach mówi z sentymentem. Dosyć szybko - po około półtorej
roku trenowania, zaczęła odnosić pierwsze
poważniejsze sukcesy. Treningi wspomina
z sympatią również z tego względu, że na
macie poznała się ze swoim mężem - Marcinem Kunikowskim. - Trenowałam już
dwa lata i przyszedł wtedy do sekcji Marcin. Najpierw go nie zauważałam, bo przecież mniej umiał i był młodszy ode mnie.
Potem, jak doszedł do wagi i zdobył większe umiejętności, to mnie wkurzał, bo go nie
mogłam rzucić jak walczyliśmy. Wszystkich

Warszawa. Zawodniczkami, które zaczynały kariery w Łowiczu, są m.in. Magdalena
Wideńska - medalistka Mistrzostw Polski
w kategorii seniorów i Teresa Szczechowska, która w kategorii seniorów zdobyła 8
medali na mistrzostwach Polski, w tym 1
złoty i 2 srebrne. Na początku lat dziewięćdziesiątych tryumfowała wspomniana już
Beata Walczak (obecnie Kunikowska). Miała nawet szansę na występ w kadrze olimpijskiej. W ogólnopolskich rankingach, które
były tworzone właśnie na potrzeby wytypowania kadry olimpijskiej, była 9 na sześć
gwarantowanych miejsc w kadrze. Zabrakło
więc naprawdę niewiele.
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Beata była na mistrzostwach Europy juniorów cztery razy, począwszy od 1988
roku. Podczas pierwszego występu na ME
w Wiedniu nie zajęła medalowej pozycji, ale
potem - trzy lata pod rząd (w Grecji, Turcji
i Finlandii) zdobyła brązowe medale. Zdobyła też brązowy medal na drużynowych
ME w Holandii w 1994 roku, srebro drużynowo w ME na Słowacji w 1995 roku. Na
ME w Gdańsku po zmianie kategorii wagowej na niższą (do 72 kg) zajęła indywidualnie 7 miejsce (1994 rok). Rok później
w ME w Birmingham w Wielkiej Brytanii
zajęła indywidualnie również 7 miejsce. Nie
lada sukcesem był już sam występ i zajęcie
9 miejsca na mistrzostwach świata w Tokyo w Japonii w 1995 roku. Tym bardziej,
że nękały ją wtedy liczne kontuzje, w tym
barku i stawów skokowych.
Beata do końca nie zmieniała barw klubowych i trenowała w łowickim Zrywie. Chociaż miałam propozycje np. z klubów z
Wrocławia, czy Opola - wspomina. Do końca jednak trenowała w Łowiczu, chyba że
była akurat powołana do reprezentacji Polski. Wtedy treningi odbywają się pod okiem
trenerów, lekarzy i dietetyków reprezentacji.
Inna zawodniczka - Martyna Kędzia zdobywała między innymi medale w mistrzostwach polski oraz złoty medal na Otwartych Mistrzostwach Słowacji. Sukcesy
odnosiła wtedy też Aneta Sejdak.
Kolejnym zawodnikiem, który zaczynał
trenować w łowickim Zrywie i odnosił sukcesy był Artur Brzeziński. W rok po odejściu z klubu został wystawiony do rezerwy
reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy Seniorów. Drużynowo Polska zdobyła
tam srebrny medal. Podczas meczu z Francją został wystawiony przez trenera do walki z ówczesnym mistrzem Europy. Było to
taktyczne zagranie trenera, który chciał dać
odpocząć innemu zawodnikowi przed kolejną walką. Trener reprezentacji zakładał,
że ta walka będzie przegrana. Tymczasem
łowiczanin w pierwszych sekundach rzucił mistrza Europy na ippon i wygrał walkę
w pięknym stylu.
Trener Sikorski wspomina wielu innych
zawodników. Monika Grochola zdobywała medale na mistrzostwach Polski w starszych kategoriach wiekowych. Zajęła też 5.
miejsce na mistrzostwach Europy młodzików oraz 7. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy. Odnosiła również sukcesy w jujitsu. Kolejny zawodnik z Łowicza
- Michał Garnys był m.in. sparingpartnerem Pawła Nastuli - trzykrotnego mistrza
Europy (1994-1996), dwukrotnego mistrza
świata (1995 i 1997), mistrza olimpijskiego
w kategorii 95 kg (1996).
Obecna trenerka Iwona Grzegory-Gajda
wygrała w 2003 i 2004 roku Mistrzostwa
Polski w kata. Kata są to skomplikowane
i trudne duże układy technik walki, służące do demonstracji zasad judo. Wymaga się
w nich wielkiej precyzji w każdym ruchu.
Dotychczas w judo demonstrowano je tylko
w ramach egzaminów na wysokie stopnie
judo - DAN (czarny pas) lub na pokazach.
Wzorem innych wschodnich sztuk walki
zorganizowano również w judo mistrzostwa w demonstracji form kata. Wybrano
nage no kata - kata zdawane w judo na II
DAN. Oczywiście nie oceniali ich normalni sędziowie, lecz siedmioosobowa Główna Komisja Dan Polskiego Związku Judo.
Iwona Grzegory-Gajda wystartowała wraz
z partnerem Kamilem Gmosińskim. W kategorii kobiet zajęła pierwsze miejsce. Było to
piękne zakończenie jej zawodniczej kariery
sportowej. Jej złoty medal bardzo ucieszył
mistrza Sikorskiego: - Doskonale zaprezentowała lansowane w łowickiej sekcji finezyjne, techniczne judo - mówił po zawodach.
O wielu sukcesach trenerzy nie wspominają, co nie znaczy, że o nich nie pamiętają.
- Dla dzieci ważny jest każdy wyjazd i każda
walka. Przecież po to trenują, żeby konfrontować swoje umiejętności z innymi zawodnikami - mówi obecna trenerka. Potwierdzają to słowa Beaty Kunikowskiej: - Z okresu
dziecięcego pamiętam też to, że każdy wyjazd, np. do Pałacu Młodzieży w Łodzi, była
dla nas dużym wydarzeniem. Zawody zagraniczne tym bardzie utkwiły nam w pamięci,

bo to przecież były jeszcze czasy RFN i NRD,
kiedy u nas w sklepach niewiele było, a jeździliśmy na zachód... - wspomina.

Zainteresowanie judo
nie maleje
W latach 1973-2005 do sekcji zapisało
się ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży. Co
roku zapisuje się 20-30 dzieci. Jak w przypadku każdej dyscypliny sportu, po kilku tygodniach, a czasami po kilku miesiącach, część z nich rezygnuje z treningów.
W judo problem jest jednak taki, że w ciągu roku nie można powtórzyć zapisów. Bo
przecież młody adept tej sztuki walki musi
najpierw nauczyć się padać na tatami - tak,
żeby nie zrobić sobie krzywdy, a dopiero
potem uczy się rzutów. Najbliższe zapisy do sekcji zaplanowane są na 14 listopada o godz. 16.00 w sali judo na
piętrze w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła II. Będzie pokaz, będą wyjaśniane sprawy formalne itd. Dzieci będą mogły zapisywać
się przez miesiąc. Młodzi zawodnicy przejdą szczegółowe badania lekarskie (łącznie
z EKG serca), na podstawie, których będą Mistrzostwa Europy w Wiedniu w 1988 roku. Walka Beaty Walczak (jasna judoga).
a kolejnymi chyba pięcioma - na zawody
do Grodziska Mazowieckiego.

Małżeństwa z maty
- Mamy w klubie co najmniej trzy „judowe
małżeństwa” - mówi Iwona Grzegory-Gajda. W klubie poznali się m.in. wspomniani
już Beata Walczak i Marcin Kunikowski.
Wspólnie trenowali też Żaneta Bednarova
i Piotr Kaźmierczak oraz Ewa Czarnecka
i Jacek Wasiak. Wszyscy ci zawodnicy zostali zaproszeni na obchody 35-lecia klubu.

Jakie cele stawia
sobie klub?

Zdarza się, że podczas treningów zaczyna brakować miejsca na macie. Treningi judo odbywają się od lat na sali
na piętrze w OSiR przy ul. Jana Pawła II.
byli zawodnicy. Wielu z nich z sentymentem wspomina pierwsze swoje treningi.
Prezesem jest znany łowicki przedsiębiorca, współtwórca firmy Bracia Urbanek - Jacek Urbanek. - Trenowałem judo przez trzy
lata, począwszy chyba od szóstej klasy szkoły podstawowej. Większych sukcesów nie
miałem, chociaż na igrzyskach młodzieży
walczyłem. Wtedy wiele sukcesów odnosiła Beata Walczak i to bardzo nas podbudowywało. Judo cały czas darzę sentymentem
i miło wspominam treningi - powiedział
nam Jacek Urbanek. - Judoga w szafie nie
wisi, bo była to własność klubu... - żartuje.
Teraz również dzieci rozpoczynające treningi w Zrywie otrzymują od klubu judogi. Jest to możliwe między innymi dzięki
sponsorom i wsparciu miasta.
Funkcję wiceprezesa piastuje Teresa
Banaszkiewicz, skarbnikiem jest Marcin
Kunikowski, a członkami są Beata Kunikowska oraz Ewa Wielemborek. Jedynym
trenerem judo jest Iwona Grzegory-Gajda.
Firma Bracia Urbanek to jednocześnie
największy - strategiczny sponsor klubu, bez którego niemożliwa byłaby normalna działalność. Klub zresztą opiera
się głównie na finansowaniu przez sponsorów. Dotacje otrzymywane od miasta
nie wystarczyłyby na zakup judog, które
dzieci dostają po około trzech miesiącach
Zarząd tworzą
treningów, wyjazdy judoków na zawody,
byli zawodnicy
w tym również zagraniczne. Wiele pomaW skład Zarządu Międzyszkolnego Klu- gają też rodzice, którzy własnymi samochobu Sportowego Zryw wchodzą wyłącznie dami zawożą dzieci na zawody. Niejeden

dopuszczeni lub nie do trenowania judo.
Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu po półtorej godziny.
Późniejsze treningi grupy początkującej
będą odbywały się według ściśle ustalonego harmonogram zajęć. Trening techniczny będzie obejmował trenowanie szybkości
specjalnej i siły specjalnej. Mozolnie trenowane będą techniki na żółty pas, pomarańczowy, zielony, niebieski, brązowy. Kontry
i kombinacje technik. Obrony przed rzutami, techniki poruszania się i walki o uchwyt,
techniki kata, samoobrona, Ćwiczenia siłowe i rozciągające. Do tego są treningi randori kształtujące wytrzymałość specjalną. Są
to cotygodniowe walki w stójce, w parterze,
w okresie letnim również treningi biegowe
na wytrzymałość i szybkość. Klub współpracuje z judokami z klubu Vis Skierniewice, Wojownik Skierniewice, Orkan Sochaczew i okolicznych miejscowości, którzy
przyjeżdżają do Łowicza na randori. W wakacje odbywają się intensywne obozy szkoleniowe podczas, których treningi są nawet
cztery razy dziennie. W ostatnie wakacje łowiccy judodzy byli w ośrodku sportowym
w Jakubowie niedaleko Mikołajek, a grupa zaawansowana w Krościenku nad Dunajcem.

już raz na zawody do Łodzi, czy Warszawy wyruszała sprzed OSiR-u kolumna kilku, a nawet kilkunastu samochodów kierowanych przez rodziców (którzy przy okazji
są wiernymi kibicami na zawodach) z młodymi judokami. Przykładów nie trzeba daleko szukać. W niedzielę, 26 października czterema samochodami część judoków
z rodzicami pojechała na zawody do Łodzi,

- Nie chodzi wyłącznie o wyniki i podnoszenie sprawności ogólnej, poziomu umiejętności technicznych w dyscyplinie judo
oraz ich sprawdzenie podczas zawodów
i obozów sportowych. Zachęcamy młodzież
do podjęcia aktywności modyfikującej własne negatywne zachowania - powiedziała nam Iwona Grzegory-Gajda - trenerka
judo z czarnym pasem i niedawno zdanym
egzaminem na drugi dan. Prowadzi zajęcia
od w klubie od trzech lat, czyli od kiedy trener Maciej Sikorski przeszedł na emeryturę.
Treningi rozpoczęła we wrześniu1993 roku
mając 10 lat. - Nie byłam z tej zdolnej młodzieży, przez pierwszy rok treningu nie wygrałam żadnej walki ale to mnie nie zniechęciło. Potem było lepiej i z roku na rok
coraz lepiej, ale treningi dały mi coś więcej
nisz medale i dyplomy dały mi pewność siebie umiejętność radzenia sobie w trudnych i
stresujących sytuacjach, przewartościowały mój świat i jak się teraz okazuje stały się
sposobem na życie - wspomina.
Marcin Kucharski
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W amerykańskiej szkole
Jeszcze nie ma
matury, a już się uczy
w USA. Jak wygląda
szkoła, do której
od tego roku
szkolnego trafił,
pisze specjalnie
dla nas Kacper
Zieliński pochodzący
z Głowna.

C

zy opiszę tutaj amerykański high
school? Nie, informacji o typowej szkole średniej w USA musicie
poszukać gdzieś indziej. Ja przedstawię wam R.O.M.C. Nie uczęszcza
tu 2000 uczniów, nie ma czterech
klas (freshman, sophomore, junior
i senior), lekcje nie zaczynają się
o 8.00, nie ma słynnej, godzinnej
przerwy na lunch. Rzeczywiście
nie poznam tu życia normalnego liceum, do którego uczęszczają bohaterowie dobrze nam znanych filmów
i 95% tutejszych nastolatków, nie
zobaczę olbrzymich korytarzy wypełnionych szafkami, gdzie każdy
chłopak ma zdjęcie najładniejszej
cheerleaderki, a każda dziewczyna
portret najlepszego szkolnego sportowca. Gorzej, nie poznam żadnej
z tych pięknych dziewczyn dopingujących swoją drużynę, nie będę
mógł też wystąpić w szkolnym zespole, emocje związane z życiem
uczniowskiej społeczności raczej
mnie ominą. I powiem wam… żałuję. Szkoda, że nie zweryfikuję moich
wyobrażeń i obaw. Ale…
Czy mogłem trafić lepiej? Jak
wygląda Richland One Middle
College?
Jestem jednym ze 150 uczniów
szkoły, która jest położona przy college’u, co powoduje, że zajęcia są
prowadzone w tym samym kampusie, co wykłady uniwersyteckie.
Jest to mała szkoła, ale tylko oficjalnie, tak naprawdę stwarza możliwość spotykania olbrzymiej ilości osób. Wszyscy licealiści znają
się wzajemnie (rzecz nie do pomy-

ślenia w typowym amerykańskim
high school, gdzie uczęszcza zwykle ponad 1000 osób). Generalnie
ludzie są młodzi, do juniorów (odpowiednik naszej klasy II) chodzą
nawet piętnastolatkowie, w seniorach (roczniku maturalnym), mało
kto ma 18 lat. Jednak obok jest college, gdzie widuje się już bardziej
dojrzałe osoby.

stały do: matematyki, historii Stanów i psychologii.
Pre-Calculus jest ostatnim kursem z matematyki w high school, po algebrze I i II, trygonometrii
i geometrii, tutaj mamy całą resztę:
funkcje, prawdopodobieństwo, geometrię przestrzenną, matryce i wie-

Psychologia - całkiem interesujący przedmiot z grupy tych mniej
obowiązkowych, tzn. nie trzeba
zdobyć tu pozytywnych ocen, żeby
ukończyć high school. Na tym
przedmiocie pracujemy tylko w klasie, zero homework’ów (prac domowych), dlatego traktuje go bardziej,

Plan zajęć
Mój dzień zaczynam od biegania
i zimnego prysznica, później jem
śniadanie, odrabiam lekcje, oglądam wiadomości, czasem pogram
w bilard, czasem odwiedzimy kogoś z moim goszczącym bratem.
No tak, a gdzie szkoła? Spokojnie,
to wszystko robię przed szkołą.
Tak! plan zajęć jest kolejną zaletą
nie do przecenienia. Uwaga!!! Zaczynam o… 12.45, a kończę lekcje
o 17.00. Standardowo każdy uczeń
ma 3 lekcje po 1,5 godziny. Z drugiej strony, przerwy są jednak tak Laptop dla każdego, rzutnik, ekran - szkolna rzeczywistość
krótkie, że trudno zjeść cokolwiek. w szkole, o której pisze Kacper Zieliński.
Codziennie uczymy się tych samych
le innych dość dziwnych tematów. jako trening słownictwa, chociaż na3 przedmiotów.
Ogólnie matematyka w Stanach jest uce psychologii nie można odmóna milę szeroka, a na cal głęboka. wić przyszłej użyteczności.
Przedmioty
U.S. History, bardzo kontroZakres materiału jest imponujący,
W tym semestrze moje szkolne ale jego trudność pozwala ukończyć wersyjny przedmiot. Każdy z kim
zainteresowania zredukowane zo- kurs każdemu.
rozmawiam uważa go za banalny.
Bo jak niby można porównać nasze 4 tysiące lat europejskiej tradycji, nie licząc 1000-letniej historii naszego narodu, do przeszłości
kraju, którego początki umiejscowimy na linii czasu bliżej urodzin naszych niż Hannibala. Czy
w takim razie, dzieje Stanów Zjednoczonych można przyswoić
w weekend, ostatecznie w tydzień,
lekkiej i przyjemnej pracy? NIE!
Choć słyszałem głosy oburzenia,
świetnie zorientowanych osób
z Polski, których informowałem
o tym fakcie.
Mój kurs to 5 spotkań po 1,5 godziny w tygodniu, książka, która
ma ponad 1200 stron!, obowiązkowe filmy historyczne i uwierzcie mi, wiele nauki. Każda dekada
Wśród uczniów jest, jak widać, wielu czarnoskórych.

ich przeszłości jest rozpatrywana
bardzo dokładnie, szczegółowo
omawia się nie tylko konstytucje,
ale każdy ważniejszy dokument
czy ważną mowę inaugurującą
obrady parlamentu. Analiza ustawy zasadniczej nie sprowadza się
do wymienienia najważniejszych
przesłanek w niej zawartych, tutaj każdy artykuł rozpatruje się,
odpowiadając na ponad 20 pytań
o prawdziwych sytuacjach z życia
obywateli, w których prawa z Bill
of Rights mają zastosowanie.

Technologia
Liczba zalet jeszcze nie wystarczająca? A co powiecie Państwo
na darmowego laptopa (Core™ 2
Duo, 1 GHz i reszta naprawdę dobrych osiągów)? Naprawdę pracuje
się na tym sprzęcie świetnie, szkoda, że w maju będę go musiał oddać. Niestety, nie dają ich tutaj na
zawsze. Nie zmienia to faktu, że
każdy ma swój komputer, na którym może robić notatki, słuchać
muzyki i przede wszystkim korzystać z internetu w każdym miejscu
w szkole i w każdym czasie. Kiedy na przykład skończyłeś zadania z matematyki przed czasem,
możesz pisać artykuł do Wieści
i Nowego Łowiczanina. Poza tym
laptopy są naprawdę potrzebne
w szkole. Technologicznie Amerykanie są bardzo do przodu. Rzeczy, które robi się u nas na zajęciach z informatyki, tutaj stosuję się
w praktyce. Prace domowe wysyłasz nauczycielom na maila, z którego wcześniej musiałeś ściągnąć polecenia. Wszystko działa naprawdę
sprawnie. W obowiązkach ucznia
jest codzienne, ranne sprawdzanie
szkolnej skrzynki. W każdej pracowni zainstalowany jest projektor, którego nie trzeba pożyczać od
szkolnego informatyka. Na nim wyświetlane są notatki lekcyjne, nasze
prezentacje czy filmy.
W następnym odcinku jeszcze
trochę o szkole.
Kacper Zieliński

Rejestrowali przedpoborowych

O

d 20 do 24 października
była prowadzona na
terenie Łowicza rejestracja
przedpoborowych. Umieszczenie
w rejestrze daje szansę starania
się w przyszłości o wstąpienie
do polskiej armii, już nie
z przymusu, ale dobrowolnie,
bo armia od 2009 roku będzie
w pełni zawodowa. Stawiennictwu
przed komisją poborową
podlegało 221 mężczyzn
urodzonych w 1990 roku
i zameldowanych w Łowiczu.
Przez cztery dni stawiło się 213.
Jeden usprawiedliwił swoją
nieobecność, w przypadku
siedmiu trwa ustalanie miejsca ich
pobytu i przyczyn niestawienia się.
Grozi im wpisanie do wykazu osób
o nieuregulowanym stosunku
do powszechnego obowiązku
obrony. Wykreślenie z wykazu
może nastąpić po stawieniu się do
poboru bądź po ukończeniu
24 roku życia.
(tb)

Nowe okna na Blichu
i na Powstańców

N

iezależnie od siebie, trwa
wymiana okien w dwóch
budynkach łowickich
szkół średnich. Prace w ZSP 3
wykonuje firma Diament
z Żychlina, która za 36.035,09 zł
wymieni 22 okna, powiększając
też otwory okienne. 7 okien będzie
miało szyby antywłamaniowe,
14 tzw. szyby bezpieczne.
15 okien w ZSP 2 na Blichu
wymienia natomiast,
za 37.298 zł, firma Budrem
z Łomży. Prace w obu
przypadkach zakończyć się mają
w 40 dni od podpisania umowy,
tak więc w listopadzie.
(wcz)

Rywalizują w oddawaniu krwi

D

użo większym, niż w latach
minionych zainteresowaniem
cieszy się w tym roku na
terenie Łowicza i powiatu turniej
„Młoda Krew Ratuje Życie”,
skierowany do uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych. Konkurs
polega na oddaniu jak największej
liczby krwi przez jak największą
liczbę pełnoletnich uczniów
w danej placówce. W tym roku do
rywalizacji przystąpili uczniowie
z I i II LO w Łowiczu, ZSP nr 2 na
Blichu, ZSP nr 1 przy Podrzecznej
oraz ZSP nr 3 na Powstańców
i w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.
Szkoły mają już za sobą pierwszy
pobór krwi, odbywały się one
przez cały październik. Następny
pobór w grudniu oraz na
przełomie lutego i marca.
(tb)
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FIAT Brava 1.2 16V, 1999 rok, 9000 zł,
zielony, 187000 km, stan bdb., centralny
zamek, 1×poduszka, elektryczne szyby. Tel.
044/714-12-95.
FIAT Cinquecento, 1996 rok, instalacja gazowa, tel. (0-46)832-24-26.
FIAT Panda, 2004 rok, tel. kom. 0694-468-369.
FIAT Punto 1996 rok, 5 drzwi, stan dobry, tanio.
Tel.0604-365-850.

Astra, 1995 rok, benzyna, gaz, tel. kom.
0508-380-598.

Auta bezwypadkowe, uszkodzone, kupię, tel.
kom. 0721-569-555.
Auta powypadkowe skupujemy, tel.
kom. 0605-100-574.
Auto-skup, tel. kom. 0509-287-040.
Cinquecento 900, 1995-1998 rok, tel. kom.
0695-883-441.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
FIAT Punto 5 drzwi, tel. kom. 0606-436-231.
Golf IV 2000 rok, srebrny, tel. kom. 0502778-128.
OPEL Corsa, lub VW Polo, tel. kom. 0692829-882.
OPEL Astra, 1998-2001 rok, tel. kom. 0692829-882.

AUDI 80 B4, 1993 rok, benzyna + gaz,
alufelgi, komplet opon zimowych, centralny
zamek, szyberdach, ABS, stan bdb, tel. kom.
0601-837-875.
AUDI B4 2.0, 1992 rok, benz, gaz, tel. kom.
0508-523-588.
BMW 316 E36 1994 rok, wyposażony, tel.
kom. 0792-044-525.
BMW 31819 1999 rok, 152.000 km, ciemnoczerwony metalik, wspomaganie, elektryczne
szyby, 4 poduszki, ABS, ASC, podgrzewane
fotele, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0604260-859.
BMW 318 E36, stan bdb, tel. kom. 0665520-367.
BMW 320i, 1997 rok, 190.000 km, ciemnozielony, wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne x 2, klimatronic, ASC, radio MP3,
elektryczne szyby + opony zimowe + bagażnik
dachowy, tel. kom. 0604-608-528.

FIAT Escort combi 1.6 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0504-275-057.

DAEWOO Matiz Joy 2000 rok, 68.000 km, I
właściciel, tel. kom. 0605-286-268.

FIAT Palio 1.2 XII.1999 rok, srebrny, tel. kom.
0604-391-711.

DAEWOO Matiz Life 1999 rok, zielony,
autoalarm, centralny zamek, tel. kom. 0609024-387.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6000 zł, zielony, II
właściciel, tel. kom. 0500-150-224.
DAEWOO Nexia 1.5, benzyna + gaz, 1996
rok, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.
DAEWOO Nubira 1.6 16V gaz 1998 rok,
elektryka, wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0604-391-711.
DAEWOO Nubira combi 1.6 16V 1998
rok, zielony, gaz, zadbany, tel. kom. 0606395-256.
DAEWOO Tico 1998 rok, zielony metalik tel. (046) 863-60-14.
DAEWOO Tico benzyna 1997 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793-390-074.

BMW 525 TDS diesel 145 KM, szary metalik,
stan bdb, tel. kom. 0604-973-039.

DAEWOO Tico 1997 rok, 106000 km,
wiśniowy metalik, stan bdb, tel. kom. 0500742-025.

Powypadkowe- kupię, tel. kom. 0669557-167.

BMW 525 TDS 1994 rok, stan bdb, VW
Jetta 1.6 D, 1988 rok, tanio, tel. kom. 0665072-555.

DAEWOO Tico 1997 rok, 2000 zł, tel. kom.
0696-953-806.

Seicento lub Matiz, 1999-2002 rok, tel. kom.
0695-502-628.

BMW 316 z gazem LPG, 1990 rok, blacha
super, 3300 zł, tel. kom. 0504-538-678.

OPEL Corsa 5 drzwi, tel. kom. 0695-509226.

Kupię auta, tel. kom. 0513-019-003.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię powypadkowe, uszkodzone i
całe, tel. kom. 0601-161-030.

BMW 525, E39, 2.5TDS, 1996 rok, pełna
elektryka, klimatronik, sedan, sprowadzony,
tel. kom. 0506-108-519.
BMW E30325i gaz, 1989 rok, tanio, tel. kom.
0501-835-466.

DAEWOO Lanos 1.5 16V, 2000 rok, gaz, 8900
zł, tel. kom. 0601-804-616.
DAEWOO Lanos 1.5, 1999/2000 rok, benzyna, gaz, zielony metalik, 5 drzwi, I właściciel,
tel. kom. 0606-426-591.
DAEWOO Lanos 1.5, gaz, 2000 rok, Sedan,
zadbany, tel. kom. 0504-221-035.

Bus T-4 1.9 D XII.1993 rok, tel. kom. 0503752-610.

DAEWOO Matiz 2000 rok, bezwypadkowy,
stan idealny, bogate wyposażenie, tel. kom.
0607-521-398.

CC 700 1996/97 rok, stan idealny, tel. kom.
0600-394-592.

DAEWOO Matiz Joy, 1999 rok, I właściciel,
bezwypadkowy, tel. (0-46)834-81-14.

CC 700 1997 r., tel. kom. 0601-171-201,
0697-952-097.

DAEWOO Matiz Life, 1999 rok, czerwony,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0693-855-522.

Kupię każde, auto tel. kom. 0603-752-102,
0606-986-245.

CC 1995 rok, 2100 zł, stan dobry, tel. kom.
0694-203-920.

Kupię każdy samochód osobowy, tel.
kom. 0510-177-138.

Cinquecento 700 1997 rok, tel. kom. 0697343-849.

DAEWOO Matiz, 2000 rok, I właściciel,
benzyna, gaz, zielony metalik, cena 5900 zł,
tel. kom. 0791-502-677.

Kupię samochód Opel Corsa 1,4- lub 1,2, 4drzwiowy, tel. kom. 0692-615-309.

Cinquecento 1997 rok, tel. kom. 0889-194504.

Kupię każdy cały samochód osobowy
lub lekko uszkodzony, tel. (0-46)831-0244, 0604-706-309.

Cinquecento 900 1996 rok, + gaz, tel. kom.
0609-101-942.

Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię każdy samochód osobowy,
również powypadkowy, tel. kom.
0503-366-861.

SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
NIEBORÓW, tel. kom. 0605-695882.
VW Polo lub SEAT Ibiza 5 drzwi, tel. kom.
0798-510-737.

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD XI 198 rok, pełna
opcja, bez skóry, tel. kom. 0508-328-404.
ALFA ROMEO 166 2.4 ITD 1999 rok, zadbany, tel. kom. 0698-682-454.
Astra II 1998 rok, 8000 zł, biały, combi,
sprowadzony, tel. kom. 0663-647-066.
Astra II 2.0 DTI 2001 rok, wyposażona, tel.
kom. 0503-353-253.
AUDI 80 B3, benzyna + gaz, 1992 rok, tel.
kom. 0660-198-882.
AUDI 80 B4 1992 rok, tel. kom. 0696-698085.
AUDI A 6 2,5 TDI 1995 r, tel. kom. 0600879-563.
AUDI A4 1.9 TDI 110 KM 1997 rok, tel. kom.
0506-713-289.
AUDI A4 1.9 TDI 110 KM 1999 rok, tel. kom.
0607-476-879.
AUDI A4 1.6 1997 rok, benzyna, tel. kom.
0607-733-904.
AUDI A4 TDI 1999 rok, sedan, I właściciel,
tel. kom. 0668-445-178.
AUDI A4 1.9 TDI kombi 1997 rok, zarysowany bokiem, tel. kom. 0793-605-066.
AUDI B4 1.9 TD 1994 rok, stan super, alufelgi
16 4x100, tel. kom. 0660-464-885.
Alfa Romeo 155, 1992 rok, poj.1.8, stan
bardzo dobry, bogate wyposażenie, tel. kom.
0602-859-741.
Astra 1.4, 1999 rok, Combi, tel. kom. 0721569-555.

Cinquecento 700 1995 rok, 1750 zł, benzyna
+ gaz, do poprawek technicznych, tel. kom.
0880-358-147.
Cinquecento 700 1996 rok, 2200 zł, niebieski,
tel. kom. 0605-938-858.
Cinquecento 700, 1998 rok, cena 2800 zł, tel.
kom. 0608-506-174.
CITROEN Berlingo 2000 rok, pilnie sprzedam,
tel. kom. 0601-571-103.
CITROEN Berlingo 1.9 Diesel 2001 rok,
13900 zł, granat, osobowy, zarejestrowany, tel.
kom. 0606-395-256.
CITROEN C5 1.8 2002 rok, benzyna, tel. kom.
0607-733-904.
CITROEN Saxo 1.6 VTS 2000 rok, 11700
zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
CITROEN Xantia 1.8i, 2900 zł, bordo metalik,
centralny zamek, alufelgi + komplet kół zimowych, tel. kom. 0697-546-957.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
CITROEN Berlingo 2.0HDI, 2001 rok, tel.
kom. 0502-678-779.
CITROEN C5 1.8 benzyna + gaz sekwencja,
2001/2002 rok, srebrny metalik, tel. (0-46)81594-81, 0667-355-725.
Corsa 1.0 12V 1999 rok, 110.000 km, 5-drzwiowy, centralny zamek, 4 poduszki, wspomaganie
kierownicy, ESP, tel. kom. 0606-598-339.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.

Daf XF430, 2001 rok, 630.000 km, ciągnik
siodłowy, sprowadzony, nierejestrowany, tel.
kom. 0606-426-591.
FIAT 125 p gaz, z silnikiem poloneza,stan bdb,
tel. kom. 0517-348-683.
FIAT 126 EL 1997 rok, koła zimowe, tel. kom.
0602-826-540.
FIAT 126 ELX 1997 rok, stan bdb, 1100 zł +
koła zimowe, tel. (046) 831-60-77, tel. kom.
0667-506-060.
FIAT 126p 1996 rok, tel. kom. 0691-138084.
FIAT 126p 1999 rok, 60000 km, w oryginale,
granatowy, bezwypadkowy, tel. kom. 0665929-849.
FIAT 126p, tel. (046) 874-73-91, tel. kom.
0607-364-68.
FIAT 126p Elegant 1999r, czerwony, stan bdb.,
tel. kom. 0606-901-931.
FIAT 126p 2000 rok, I właściciel, tel. (046) 83804-89.

FIAT Idea 1.3 JTD 2005 rok, tel. kom.
0788-293-343.

FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, tel.
kom. 0661-675-470, 0693-036-518.
FIAT Punto 1.1 gaz 1998 rok, tel. kom. 0516755-800.
FIAT Punto 1.2 2001 rok tel. (046) 862-58-03,
tel. kom. 0691-114-101.
FIAT Punto 1.2 1997 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Punto I 1996 rok, niebieski metalik, el.
szyby, szyberdach, tel. kom. 0880-631-975.
FIAT Punto II 1.2 gaz 2003 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0604-843-149, 0692-694-065.
FIAT Punto 1.2 1994 rok, 3800 zł, benzyna, tel.
kom. 0665-356-766.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, 127.000 km, grafit
metalik, cena do negocjacji, tel. kom. 0669034-191.
FIAT Scudo EL 1.9 D 1998 rok, tanio, tel. kom.
0604-310-440, 0515-193-040.
FIAT Seicento 900 gaz 2000 rok, stan bdb, złoty
metalik, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Seicento 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
FIAT Seicento 1998 rok, II właściciel, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
Fiat Seicento 900 1999 r. błękitny. 6.000 zł, tel.
kom. 0668-008-594.
FIAT Seicento VAN 1.1 1999 rok, 146 tys. km,
biały, centralny zamek, radio CD, tel. kom.
0602-293-484.
FIAT Seicento 1.1 MPI 2004 rok, 54.000
km, wiśniowy metalik, elektryczne szyby,
wspomaganie, centralny zamek, alarm, radio,
airbag, tel. kom. 0505-109-255.
FIAT Seicento 1.1 2001 rok, czerwony,
wersja sportowa, wyposażony, tel. kom.
0609-729-321.

Honda Accord 2.2, gaz, biała, wersja dwudrzwiowa, stan bdb, tel. kom. 0502-687-002.

FORD Escort 1.8 TD, tel. kom. 0601-153-564,
0605-424-396.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, tel. kom.
0663-561-245.

FIAT Uno, 1,0 1994 r., stan dobry, 5-drzwiowy,
1.700 zł, przegląd IX.2009 r., tel. kom. 0502607-846 po 16.00.

Fiat Albea, 1.2, 16 V, 2002 rok,, tel. kom.
0501-620-689.

FIAT 125p, 1990 rok, 200 zł, stan dobry, tel.
kom. 0512-335-285.

FIAT Brava 2001 rok, cena do negocjacji,
I właściciel, garażowany, bezwypadkowy,
80000 km, spod kobiecej stopy, wszystko prócz
skóry, tel. kom. 0660-418-080, Głowno.

FIAT 126p, 1995 rok, stan dobry, 800 zł,
ok. Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0510520-756.
FIAT 126p, 2000 rok, niebieski, 90000 km, tel.
kom. 0781-278-674.
FIAT Brava 1.2 16V, 1999 rok, 5 drzwi, bogate
wyposażenie, metalik, zarejestrowany, c.8300
zł, tel. kom. 0791-502-677.

Hyundai Lantra 1.5, 1992 rok, gaz, tel. kom.
0697-171-139 po 16-tej.
KIA Carens 1.6 2005/2006 rok, gwarancja do
lutego 2009, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.
Lanos 2000 r. gaz, tel. kom. 0660742-978.
LT 40 kontener + winda, 9000 zł, tel. kom.
0791-156-550.

FORD Escort 1.3 1997 rok, I właściciel, tel.
kom. 0607-641-741.

LUBLIN I 1996 rok, skrzyniowy, stan techniczny dobry, tel. kom. 0697-635-454.

FORD Escotr combi 1.6 16V 1998 rok, bogate wyposażenie, stan bdb, 7300 zł, tel. kom.
0793-043-543.

Matiz Life 2000 rok, złoty metalik, gaz, tel.
kom. 0605-233-823.

FORD Fiesta 1989 rok, tel. kom. 0607147-913.

MAZDA 323 S 1992 rok, 5300 zł, elektryczny
szyberdach, szyby, lustra, centralny zamek,
ABS, alufelgi, tel. kom. 0667-286-782.

FORD Fiesta 1.3 1997r, tel. kom. 0513-381125 po godz. 17.

MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.

FORD Fiesta 1.3 1999 rok, tel. kom. 0602494-810.

MAZDA 323F 2.0 diesel 1999 rok, szary
metalik, tel. kom. 0668-055-258.

FORD Fiesta 1.3 1994 rok, tel. kom. 0663154-762.
FORD Fiesta 1.1 benz.+gaz 1993 rok, 3 drzwi,
tel. kom. 0504-065-348.
FORD Focus 1.8 TDDI 90 KM 2000 rok,
combi, 150000 km, ABS, klima tel. (046) 86354-59, tel. kom. 0693-597-973.
FORD Focus 1.6 1999 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, granatowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0784-816-212.

MAZDA 323F diesel 2000 rok, 150.000 km,
tel. kom. 0696-425-214.
MAZDA 323f 1.5 1997 rok, benzyna, tel. kom.
0607-733-904.
MAZDA 626 + gaz 1995 rok tel. (046) 83963-24, tel. kom. 0600-763-979.
MAZDA 626 2.0 DITD 1999 rok, 178000
km, srebrny metalik, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, tel. kom. 0604-637-908.

FORD Focus combi XII 2000 rok, 1.8 TDI
GHIA, stan bdb, tel. kom. 0660-092-247.

MAZDA 626 1991 rok, 3500 zł, 210000 km,
Diesel, hatchback, tel. kom. 0600-415-610.

FORD Focus 1.6 2004 rok, 23500 zł, 70.000
km, benzyna, 4 poduszki powietrzne, ABS,
klimatyzacja, stan idealny, tel. kom. 0502751-133.

MERCEDES 124 300D 1991 rok, tel. kom.
0696-441-703.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.

FORD Ka 1996 rok, tanio, tel. kom.
0783-020-996.

MERCEDES 190 2.0 koniec 1989 roku, benzyna, gaz, alarm, centralny zamek, tel. kom.
0507-149-659.

FORD Mondeo combi 1,8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik, tanio, tel. (046) 838-89-08,
tel. kom. 0692-298-575.
FORD Mondeo 1.8 TD 1999 rok, 146 tys.
km, bordowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-475-473.

FORD Escort 1.6, 1990/91 rok, tel. kom.
0793-906-333.

FIAT Uno Fire gaz 1999 rok, tel. kom. 0886218-982.

Honda Civic, 1999 rok, klimatyzacja, zadbany,
tel. kom. 0607-475-075.

LUBLIN III 2.5 l, blaszak, 2000 rok, stan bdb,
tel. (046) 837-84-92, tel. kom. 0602-282-415.

FIAT Stilo 1.9 JTD 2002 rok, 3-drzwiowy,
granat metalik, 7 miesięcy w kraju, 21000 zł,
tel. kom. 0510-042-414.

Fiat Uno 0.9 2000 r. 5-drzwiowy, I właściciel,
tel. kom. 0694-621-046.

Honda Civic Sedan 1.5 16V, 1994 rok, 4000 zł,
czerwony, tel. kom. 0691-517-166.

FORD Escort 1.8 diesel 1991 rok, 3300 zł,
zadbany, tel. kom. 0603-588-228.

FORD Transit 1990 rok, tel. kom. 0696062-697.

FIAT 126p 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0692-778-350.

FIAT Cinquecento 704 poj. 1996 rok, 67.000
km, tel. kom. 0691-235-091.

FIAT Uno poj.1000, 1999 rok, 5-drzwiowy,
serwisowany, tel. kom. 0500-469-738.

FIAT Siena 1.4 1997 rok, benzyna + gaz, hak,
tel. kom. 0508-168-008.

FIAT Uno 1.0 gaz 1999 rok, czerwony,
5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, zadbany, I
właściciel, bezwypadkowy, tel. kom. 0667677-880.

FIAT Cinquecento 700 1997 rok, niebieski, tel.
kom. 0507-325-984.

FIAT Seicento, 2003 rok, niebieski, tel. kom.
0518-116-022.

FORD Mondeo 1.8 TDI 1998 rok, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0604-391-711.

FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.

HONDA Civic 1.5 1993 rok, gaz, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0600-979-087.

FIAT Seicento 1.1, gaz, 2002 rok, czerwony,
możliwa zamiana (Matiz, Cinquecento), tel.
kom. 0604-706-309.

FIAT Seicento 900 1998 rok, zadbany, tel. kom.
0606-395-256.

FIAT Uno 1.0 1997r, tel. kom. 0513-381-125
po godz.17.

HONDA Civic 1.3 16V 1992 rok, 5500 zł, tel.
kom. 0666-077-176.

HONDA Civic 1.4 16V gaz 1996 rok, klimatyzacja, el. szyby, centralny zamek, 13500 zł do
negocjacji, tel. kom. 0600-619-985.

FIAT Seicento 900, 1999 rok, wiśniowy, stan
bardzo dobry, tel. (0-46)833-94-01.
DAEWOO Lanos 1.4 1999 rok, 5800 zł,
benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, szyberdach, 2 poduszki,
tel. (46)830-39-22.

HONDA Civic 1994 rok, tel. kom. 0667213-783.

FIAT Seicento 1.1, 2002/03, tel. kom. 0509284-391.

FIAT Seicento 2002 rok, I właściciel, tel. kom.
0501-624-790.

Astra, 1994 rok, pół roku w kraju, pilnie, tel.
kom. 0606-188-875.

HONDA Civic 1998 rok, I właściciel, salon,
metalik, tel. kom. 0502-507-768.

MERCEDES 208 dostawczy, pilnie
tel. (042) 719-42-08, tel. kom. 0606-822-286.
MERCEDES NB100 2.4 D 1990 rok, 5900 zł,
pierwsza rejestracja 1993 r. + części zapasowe,
tel. kom. 0697-546-957.
MERCEDES Smart 600 cm3, 2001r, możliwość prawa jazdy kat B1 od 16 lat, klima, ABS,
komplet opon zimowych, stan idealny, przebieg
41 tys., cena 15 tys. do uzgodnienia, tel. kom.
0604-381-863 0601-226-819.

FORD Escort 1.8D, 1996 rok, tel. kom.
0605-823-920.

MERCEDES Smart 600 cm3, rok produkcji
2001 rok, możliwość prawa jazdy kategorii
B1 od 16 lat, klima, ABS, komplet opon zimowych, stan idealny, przebieg 41 tys., cena
15 tys. do uzgodnienia, tel. kom. 0604-381-863
0601-226-819.

FORD Eskort 1.6 16V, 1994 rok, powypadkowy, tel. kom. 0609-766-272.

MERCEDES Sprinter 2006 rok, tel. kom.
0888-186-400.

FORD Galaxy 2.8, gaz, 1996 rok, 14800 zł, tel.
kom. 0601-804-616.

MERCEDES Sprinter 312 2.9 1995 rok,
podwyższony, przedłużony, tel. kom. 0888895-150.

FORD Escort 1.8 diesel, 1991 rok, zadbany,
3300 zł, tel. kom. 0603-588-228.

FORD Mondeo 1.6 16V, 1995 rok, stan bdb.,
ABS, centralny zamek, wspomaganie + komplet opon zimowych, tanio, pilnie, tel. kom.
0608-365-914, 0608-441-079.
FORD Mondeo 2.0 TDdi, 2001 rok, combi,
klima, ABS, 6 x poduszka powietrzna, hak,
relingi, elektryka, srebrny, sprowadzony, tel.
kom. 0606-108-993.
Golf II 1.3 1990 rok, 171000 km, stan dobry,
tel. kom. 0511-081-300.
Golf IV combi 1.9 1999 rok, tel. kom. 0603879-670.
Golf IV, 5-drzwiowy, pełna elektryka, oprócz
klimy, komplet kół zimowych, radio z DVD,
tel. kom. 0607-418-736.
Golf 1.9 TDJ 130 KM 2001/02 rok, combi,
czarna perła, oszczędny, pełne wyposażenie,
zarejestrowany, osoba prywatna, tel. (046) 83828-98.

MERCEDES Vito 2008 rok, tel. kom.
0788-293-343.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
MITSUBISHI Carisma 1,8 benzyna 1997 rok,
10500 zł, bogate wyposażenie, po opłatach,
stan bdb, tel. kom. 0513-876-844.
MITSUBISHI Galant, OPEL Astra 1.4 na
części sprzedam, tel. kom. 0600-614-596.
NISSAN Almera 1996 r. 2 l diesel, klimatyzacja, dwie poduszki powietrzne, szyberdach
elektryczny, centralny zamek, 9.500 zł, tel.
kom. 0504-985-644.
NISSAN Primera 2.0 + gaz 1992 rok, pełna
elektryka, tel. kom. 0601-244-650.
OPEL Astra 1.2 1993 rok, szary metalik, tel.
kom. 0509-556-142.

DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 1999 rok,
elektryka, wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0604-391-711.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;
 sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdyw Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka
w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS
w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;  sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak
w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;
 sklep p. Topolskiej w kurabce;  sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;
 Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karna” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego
w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa
w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie borowym 139a

DAEWOO Lanos 1.5 8V XII 1998 rok,
4700 zł do negocjacji, tel. kom. 0692416-292.

rynek.

DAEWOO Lanos, tel. kom. 0604-976-082.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1999 rok, centralny,
wspomaganie, el. szyby, alarm, stan bdb, tel.
kom. 0793-577-918.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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OPELAstra gaz 1998 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.

PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 0607-917-130.

SEAT Ibiza 1.4 gaz 1994 rok, tel. kom. 0504573-160.

VW Passat 1991/92 rok, tel. kom. 0607733-906.

Junak, może być do remontu, bez papierów,
części, tel. kom. 0696-504-558.

OPEL AStra 1.4 1996 tok, stan bdb, tel. kom.
0501-818-524.

PEUGEOT 206 SW 2004 rok, tel. kom.
0512-278-726.

VW Passat 1.9 D 1990 rok, tel. kom. 0660-162605 wieczorem.

Stare motocykle i części, tel. kom. 0505529-328.

OPELAstra 1.4 gaz 1998 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0600-938-371.

PEUGEOT 206 1.1 2002 rok, 13000 zł, srebrny
metalik, tel. kom. 0604-821-052.

SEAT Ibiza 1993 rok, I rejestracja III.1995,
137000 km, centralny zamek, el. szyby, radio,
komplet opon zimowych, tel. (042) 719-4136.

OPELAstra 1999 rok, tel. kom. 0694-036-487.

PEUGEOT 206 1999 rok, 13200 zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom. 0604593-167.

SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, 14500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.

VW Passat Combi 2.0 benzyna+gaz 1992r,
pełna elektryka, stan bdb, tel. kom. 0512874-011.

OPEL Astra combi 1.6 gaz 1995 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0793-577918.
OPEL Astra II combi 1.6 + gaz 2000 rok,
14900 zł, bordo metalik, I właściciel, tel. kom.
0603-588-228.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2001 rok, 16500 zł,
czerwony, 3-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0604-191-186.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2002 rok, combi, tel.
kom. 0509-061-507.
OPEL Astra combi 1.4 wtrysk 60 kW, 8000 zł,
158 tys. przebiegu, sprowadzony 7 lat temu z
Niemiec, w Polsce -serwisowany, opony zimowe z felgami, hak holowniczy, tel. (046) 83728-46, tel. kom. 0669-960-721.
OPEL Astra 1.6 16V 1996 rok, 6700 zł, tel.
kom. 0665-744-847.
OPEL Astra 1.4 2004 rok, benzyna, I właściciel, salon, tanio, tel. kom. 0509-369-540.
OPEL Astra diesel 2004 rok, I właściciel,
salon, tanio, tel. kom. 0602-367-765.
OPEL Astra 1.6 +gaz 1997 rok, biały, klimatyzacja, tel. kom. 0602-432-368.
OPELAstra 1992 rok, grafit metalik, przystępna cena, tel. kom. 0605-205-813.

PEUGEOT 306 1995 rok, 5500 zł, czerwony,
gaz, hak, tel. kom. 0501-220-691.
PEUGEOT 407 HDI 2007 rok, combi, tel.
kom. 0888-186-400.
PEUGEOT 306 1.4 1997 rok, benzyna, tel.
kom. 0607-733-904.
PEUGEOT 406 combi 1,9 TD, 147 tys km,
klimatyzacja, czujniki parkowania,elektryczne
szyby, tel. kom. 0604-593-185.

SEAT Toledo 2.0 16V gaz 1998 rok, pełna
opcja, czarna perła, tel. kom. 0509-495-738.
Seicento 900 gaz 1998/99 rok, srebrny, zadbany, tel. kom. 0886-802-487.
Seicento Van gaz 2002 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.
Seicento Van, biały, gaz, tel. kom. 0662922-870.
Seicento 900 1999 rok, + opony zimowe, tel.
kom. 0785-076-530.

VW Passat 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom. 0512452-513.

VW Passat combi 1996 rok, po wypadku,
tel. (046) 838-77-99.
VW Passat TDI 2000r, tel. kom. 0513-019003.
VW Polo 1.6 gaz 1995/96 rok, stan bdb, tel.
kom. 0663-552-934.
VW Polo 1.4 1998 rok, 5 drzwi, benzyna, tel.
kom. 0607-733-904.

PEUGEOT Partner 1.9 D 1997 rok, tel.
kom. 0788-293-343.

Seicento 1998 rok, 5900 zł, srebrny metalik,
tel. kom. 0600-956-147.

VW Sharon 1.9 TDI 1997 rok, 19800 zł, wyposażony, możliwość rat, zamiany na mniejsz,
tańszy, tel. kom. 0694-216-417.

POLONEZ Atu 1.6 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0609-207-780.

SKODA Fabia 2003 rok, tel. kom. 0694036-487.

VW Transporter 2004 rok, tel. kom.
0788-293-343.

POLONEZ Cargo 1.6 1996 rok, cena do
uzgodnienia tel. (042) 719-31-96, tel. kom.
0603-170-213.

SKODA Fabia 1.2 12V 2004 rok, I właściciel,
serwisowana, tel. kom. 0600-944-728.

VW Transporter 2,5 TDI, 2001 r., biały, przebieg 237 tys. km, blaszak, cena 23.000, tel.
kom. 0696-037-395.

POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz 1998 rok, srebrny metalik, stan bdb, wspomaganie, odcięcie
zapłonu, tel. kom. 0692-446-421.
Polonez Caro gaz 1995r, kolor capri, stan bdb.,
tel. kom. 0606-901-931.
POLONEZ Truck diesel 1996r, 83 tys. km
tel. (046) 837-37-97.

SKODA Felicia 1.3 benzyna 1999 rok, stan
bdb, koła zimowe tel. (046) 874-76-78 po
16.00.

VW Transporter 1,9 TD 1998 rok, blaszak, tel.
kom. 0518-863-134.

SKODA Felicia combi gaz 1997, tel. kom.
0787-233-812.

VW Golf IV TDI 1998 rok, czerwony, tel. kom.
0504-350-641.

SKODA Felicia 1.3 1999 rok, benzyna, tel.
kom. 0607-932-980.

ŻUK izoterma gaz, tel. kom. 0664-653-934.

OPEL Corsa 1,5 D, tel. kom. 0692-659-373.

POLONEZ Truck 1.9 D, tel. kom. 0504573-160.

OPEL Corsa 1998 rok, 1 rok w kraju, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.

Punto II 1.9 diesel 2000/2001 rok, cena do uzgodnienia 0605-919-629, tel. kom. 0693-975-404.

SUZUKI Swift 1.3 GTI 1994 rok, tel. kom.
0791-641-731.

Sprzedam silnik do ŻUKA, stan bdb,
tel. kom. 0609-794-914.

OPEL Corsa 1.2 1993 rok, stan dobry, tel. kom.
0661-191-421.

Punto 1995/1996 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0793-556-033.

Sprzedam części do Golfa II, różne, tel. kom.
0512-232-707.

Opel Corsa 1996 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0662-173-679.

RENAULT 19 1.4 gaz 1992 rok, alarm,
centralny zamek, el. szyby, radio, stan bdb, tel.
kom. 0605-512-963.

SUZUKI Vitara 1.6 KAT 1991 rok, 8700
zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.

OPEL Corsa 1.0 1998 rok, 7500 zł, po opłatach,
tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, 8500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
OPEL Corsa 1.0 2003 rok, I właściciel, serwisowany, tel. kom. 0505-874-288.
OPEL Corsa 1.4 gaz 1998 rok, stan dbd, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-132-809.
OPEL Kadett 1,6, tel. kom. 0502-084-092.
OPEL Kadett 1.6 D 1986 rok, tel. kom. 0607315-140 po 13.00.
OPEL Kadett combi 1.4 benzyna 1994 rok, tel.
kom. 0692-307-670.
OPEL Kadett, z gazem, tel. kom. 0725208-362.

RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-391-711.
RENAULT Clio I 1.1 1997 rok, granat,
3-drzwiowy, tel. kom. 0887-560-753.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6500 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT Clio 1.2 2000 rok, w benzynie, tel.
kom. 0607-733-904.
RENAULT Kangoo 1.9 diesel 1999 rok, 11900
zł, 5-osobowy, klima, zarejestrowany, tel. kom.
0668-445-178.
RENAULT Laguna II combi 1.9 diesel 2001
rok, tel. kom. 0601-303-395.

OPEL Omega B combi 1994/95 rok, stan techn.
bdb, tel. kom. 0609-569-917.

RENAULT Laguna II 1.9 DCI 2001 rok,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0662197-907.

OPEL Omega combi 2.0 16V 1996 rok, gaz
sekwencyjny, tel. kom. 0693-155-811.

RENAULT Laguna 1.8, 8000 zł, tel. kom.
0660-780-742.

OPEL Omega combi 2.0 Diesel 1998 rok,
230.000 km, hak, tel. kom. 0603-417-180.
OPEL Omega 2.0 combi gaz 1990 rok, 3500
zł, I właściciel, w kraju 4 lata, tel. kom. 0602531-659.
OPEL Vectra A 1.6 1994 rok, 3800 zł, 170.000
km, benzyna, gaz, tel. kom. 0608-352-472.
OPEL Vectra A 1995 rok, benzyna + gaz, stan
idealny, tel. kom. 0604-825-723.
OPEL Vectra B 1.6 1996 rok, tel. kom. 0792121-034.

RENAULT Laguna 1995 rok, benzyna +
gaz, tel. kom. 0664-943-880.
RENAULT Laguna 1.9 DTi 1998 rok, combi,
tel. kom. 0607-733-904.
RENAULT Laguna 2004 rok, I właściciel,
salon, mały przebieg, tanio, sprzedam
lub zamienię, tel. kom. 0602-367-765.
RENAULT Megane Classic 1.6 gaz 1998/99
rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.

Tico 1998 rok, 102 tys. km, fioletowy
tel. (046) 838-26-26 po 18..
TOYOTA Avensis 2.0 diesel D4D 2000r, tel.
kom. 0607-144-264.
TOYOTA Avensis 1.8 gaz 1998 rok, tel. kom.
0602-494-810.
TOYOTAAvensis 2.0 D4D 1999 rok, tel. kom.
0607-476-879.
TOYOTAAvensis combi XI 2003 rok, czarny,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0510-144-835.
TOYOTA Carina 1.6, pełna elektryka, tel. kom.
0669-386-808.
TOYOTA Carina E 1.6 1996 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0501-818-524.
TOYOTA Yaris 1.0 benzyna 2002r, 110 tys.
km, srebrny metalik, salon, serwis, pełna dokumentacja, tel. kom. 0503-137-918.

Autolaweta 5t, tel. kom. 0505-309-335.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom. 0602123-360.
Diagnostyka komputerowa samochodów azjatyckich, koreańskich i
zachodnich. Dzierzgów 88, tel. kom.
0501-431-992.
Wynajem przyczepek, Łowicz, tel. kom.
0661-853-627.
Wynajmę przyczepkę do przewozu 2 motocykli lub Quada, tel. kom. 0661-853-627.
Kosmetyka wnętrza auta, tanio, tel. kom.
0661-853-627.

Uno 1,4 z półrocznym gazem 1996 rok,
uszkodzony przód, k. Łowicza, tel. kom. 0697014-269 po 16.

Opony zimowe 13 sprzedam, tel. kom. 0505949-957.
Skrzynia biegów do CC 700, 450 zł, tel. kom.
0605-938-858.

Vectra C 2.2 Diesel 2002 rok, bezwypadkowy,
idealny, tel. kom. 0605-214-925.

Sprzedam kompletny silnik do malucha,
skrzynię biegów, koła z oponami zimowymi,
tanio, tel. kom. 0693-278-952.

Vectra combi diesel 1997 rok, tel. kom. 0607055-738.

Felgi stalowe, koła zimowe sprzedam, tel. kom.
0601-419-747.

VOLVO S40 1.8 benzyna gaz 1997 rok, tel.
kom. 0506-110-807.

Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

VOLVO S40 1.8 2000 rok, benzyna+gaz, tel.
kom. 0607-733-904.

Sprzedam alufelgi do Opla Astry, nowe, tel.
kom. 0798-228-588.

VOLVO S60 2001 rok, srebrny, zadbany, tel.
kom. 0694-036-487.

Sprzedam felgi aluminiowe 15 + opony letnie
i zimowe, tel. kom. 0515-857-498.

VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.

Sprzedam koła letnie i zimowe, tel. kom.
0513-876-844.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0604-844-505.

OPEL Vectra B 1.8-85kW 1999 rok
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.

RENAULT Megane Classic 1.6 16V 2001
rok, 13900 zł, I właściciel, tel. kom. 0606395-256.

OPEL Vectra B 1.8 16V 1998 rok, ABS,
wspomaganie, elektryka, centralny zamek, tel.
kom. 0602-288-075.

RENAULT Megane Classic 1.4 gaz 1997
rok, salon, bezwypadkowy, tel. kom. 0604912-351.

OPEL Vectra B 1.6 16V 1996 rok, 207.000
km, zielony metalik, benzyna, tel. kom.
0609-788-397.

RENAULT Megane combi 1.4 2001 rok,
158000 km, granatowy, el. szyby, autoalarm,
drzwi otwierane pilotem, dobrze utrzymany,
sprawny, wspomaganie, 10900 zł, tel. kom.
0694-506-667.

VW Fox 1.2 2005 rok, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, tel. kom.
0664-990-778.
VW Golf 1,9 TDI 2003/2004 rok, tel. kom.
0504-350-641.

RENAULT Megane 1.4 2002 rok, 13900 zł,
5-drzwiowy, granatowy, stan bdb, tel. kom.
0512-354-610.

Sprzedam przyczepkę samochodową typu
Sam, nierejestrowaną, 1,50x2,50 m, nową, tel.
kom. 0607-624-733.

VW Golf 1998 r. 1,9 TDI 110 kM, idealny,
bezwypadkowy, klima, pełna eklektryka,
19.500 zł, tel. kom. 0504-662-929.

Sprzedam alufelgi 16 z oponami do Audi A4,
tel. kom. 0517-824-586.

RENAULT Scenic 1.9 TD 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.

VW Golf II 1.6 gaz 1991 rok, stan dobry, czarny, wspomaganie kierownicy tel. (042) 71955-67.

OPEL Vectra combi D 1997 rok, pełna opcja,
pilnie, tel. kom. 0792-365-173.
OPEL Vectra GT 2.0 1991 r, czerwony, tel.
kom. 0510-051-314.
OPEL Vectra 1.6 1997 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
OPEL Vectra 1.6 16V 1998/1999 rok, gaz,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0501-541-204.
OPEL Vectra 2.0 16V 2000 rok, srebrny
metalik, klimatyzacja, tempomat, tel. kom.
0602-215-421.
OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, 9900 zł,
5-drzwiowy, bezwypadkowy, tel. kom. 0603588-228.
OPEL Vectra diesel 2003 rok, nowy model, sedan, tel. kom. 0602-367-765.
OPEL Vectra 1999 rok, anglik, w całości lub
na części, posiadam 2 szt. z tego roku, tel. kom.
0605-383-820.
OPEL Zafira 1.9 2005 rok, I właściciel, salonowy, bardzo bogate wyposażenie, tel. kom.
0606-884-162.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
Passat combi benzyna gaz, cena do uzgodnienia, biały tel. (042) 719-42-08, tel. kom.
0606-822-286.
Passat combi 1.8 1996 rok, benzyna, gaz, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0667-461-201.
PEUGEOT 106 1,0 benzyna 1998 rok, hatchback, 3 drzwi, Kontakt: Szymon, tel. kom.
0602-768-101.

RENAULT Scenic 1.9 DCI 2002/2003
rok, 22500 zł, tel. kom. 0502-259-435.
RENAULT Scenic 1.9 DCI 2002 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0880-445-598.
RENAULT Scenic 1.6 2003 rok, stan idealny,
właściciel, tel. kom. 0607-897-057.
RENAULT Sciennic 1.9 diesel 1999 rok, tel.
kom. 0607-733-904.
ROVER 1.4 tel. (046) 837-92-90.

VW Golf II 1.8 GT 1990 rok, benzyna + gaz,
nowa instalacja, tel. kom. 0505-011-516.
VW Golf III 1.4 benzyna 1991 rok, czarny, tel. kom. 0500-165-148.
VW Golf III combi 1.9 diesel 1996 rok, 6500
zł, tel. kom. 0604-359-542.
VW Golf III, 3500 zł do negocjacji, tel. kom.
0696-081-970.

SEAT Cordoba 1.9 SDI 1999 rok, tel. kom.
0607-733-904.

VW Golf III 1.9 D 1993 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0606-470-406.

SEAT Cordoba combi 1.6 + gaz 1998 rok, tel.
kom. 0504-724-515.

VW Golf IV, 5-drzwiowy, pełna elektryka,
oprócz klimy, komplet kół zimowych, radio z
DVD, tel. kom. 0607-418-736.

SEAT Cordoba Vario 1.9 SDI 2000 rok, srebrny
metalik, pełne wyposażenie, bez skóry, zadbany, tel. kom. 0696-915-016.
SEAT Cordoba Vario gaz 1997r, sprowadzony,
zarejestrowany, pełne wyposażenie, okazyjna
cena, tel. kom. 0880-036-486.
SEAT Cordoba 1.9 TD 1994, lekki tunning, tel.
kom. 0725-277-178.
SEAT Cordoba 2001 rok, salonowy, opony
zimowe gratis, tel. kom. 0792-330-111.
SEAT Ibiza 1993 rok, tel. kom. 0609-541312.

VW Golf IV 1.9 TDI 1998 rok, 5-drzwiowy,
zarejestrowany, tel. kom. 0668-445-178.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, full
opcja, tel. kom. 0509-061-507.

Sprzedam części do Forda Mondeo, tel. kom.
0666-287-853.
Sprzedam koła zimowe Fulda 175/80/14
do Opla Omega, stan bdb, 400 zł, tel. kom.
0669-299-333.
Koła zimowe do Poloneza, tel. kom. 0721586-347.
Sprzedam silnik diesel do Passata, tel. kom.
0604-421-629.
Sprzedam przyczepkę samochodową, solidnie
zrobioną, tel. kom. 0664-497-762.
Sprzedam silniki do Mazdy 2.0D, silnik Toyota
1.8D, tel. kom. 0791-156-550.
Sprzedam silnik do Sierry 2.3 Diesel, po kapitalnym remoncie, tel. kom. 0667-213-783.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0501-541-928.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.

VW Golf IV 1.9 TD, model 2000, czarna perła,
tel. kom. 0604-627-662.
VW Golf TDI 1998 rok, 18200 zł, tel. kom.
0665-436-550.
VW LT 2.8 TD 2002 rok, 44000 zł, 250000
km, biały, koła bliźniaki, kabina sypialniana, tel. kom. 0503-388-771, Łódź.

Junak, może być do remontu, bez papierów, części, tel. kom. 0696-504-558.

Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha z
zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.

Skuter Piaggio Sport 50, Peugeot 50, tel. kom.
0505-261-079.

Działki usługowe,mieszkaniowe przy
ul. Warszawskiej, Bolimowskiej, 4200
mkw., tel. (046) 837-47-42, tel. kom.
0602-603-393.

Honda Hornet 600, 2001 rok, CBR 900, 2000
rok, tel. kom. 0697-693-688.

Mieszkanie 104 mkw, Swoboda 17/19 osiedle
pod Kurantem, Głowno, tel. kom. 0501-476-095.

Skuter Peugeot SV125/50, 1993 rok, stan
bdb, 2500 zł do negocjacji, tel. kom. 0791020-701.

Działka budowlana w atrakcyjnej okolicy pod
Łowiczem, tel. kom. 0691-730-117.

Kawasaki ZZR600, 1990 rok, tel. kom.
0503-436-493.
Suzuki GSX 600F, stan dobry, biało-niebieska
perła, tel. kom. 0510-981-273.
Kawasaki GPZ600, tel. kom. 0607-137-690.
Sprzedam motorower Simson S51, stan bdb,
1900 zł, tel. kom. 0511-735-322.

M-3, 47,8 mkw., do wprowadzenia, Noakowskiego, tel. kom. 0695-761-341.
Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Nowe mieszkania na sprzedaż, Bratoszewice, tel. kom. 0602-241-247
0503-388-771.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0694-750-724.
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie 50
mkw., po remoncie, os. Starzyńskiego bl. 6, I
piętro, tel. kom. 0518-584-550.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw. w Zgierzu, tel.
kom. 0724-098-717.

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

Działka budowlano- rolna nad Bzurą w miejscowości Patoki, tel. kom. 0665-072-555.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom. 0603192-372.

Okazja: nowe mieszkanie dwupoziomowe 130 mkw., 350.000 zł, Bratoszewice,
tel. kom. 0602-241-247 0503-388-771.

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

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0501-508-747.

Działka 2700 mkw., k. Nieborowa, tel. kom.
0693-755-084.

Działka o powierzchni 0.2452 ha w miejscowości Błędów, tel. kom. 0662-204-810.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Działka rolna-budowlana, 2400 mkw. z drewnianym domem, tel. kom. 0607-328-007.

Do wynajęcia garaż przy ul. Tuszewskiej obok
myjni., tel. kom. 0665-165-873.

Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.

Wynajmę garaż, blisko dworca PKP, 200 zł,
tel. kom. 0697-274-343.

Mieszkanie 90 mkw., cegła, 4 pokoje + kuchnia, stan dobry, tel. kom. 0791-759-519.

Poszukuję garażu do wynajęcia, dzwonić wieczorem po 20.00, tel. kom. 0506-201-355.

Sprzedam działkę budowlaną obok dworca
PKP w Bednarach, tel. (046) 838-62-52.
Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom. 0500-206-560.

Sprzedam 4 koła zimowe, kompletne, 175x70,
R14 po 1 sezonie, tel. (046) 838-98-93.
Kredyt na auto, tel. kom. 0500-167670.

Vectra 1.8 benzyna gaz 1993 rok, pełna opcja
tel. (024) 285-86-32, tel. kom. 0603-395-351.

Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż - serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna,
tel. (042) 710-76-11, tel. kom. 0513185-357.

Części Seicento, silnik, drzwi + inne, tel. kom.
0662-922-870.

Uno 1.0 1997 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0505-011-516.

Działka 2450 mkw., Łowicz, ul. Filtrowa
10, tel. kom. 0505-733-920 po 20.00.
Działka rolno -budowlana, okolice Głowna, tel.
kom. 0503-482-141.

ŻUK, stan dobry, tel. kom. 0663-319-284.

SKODA Octavia 1.9 TDI 2004 rok,
130 KM, salon Polska, tel. kom. 0664063-688.

Działka 1032 mkw. wraz z budynkami 542
mkw., centrum Łowicza, tel. kom. 0605105-404.

Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
KUPIĘ GRUNT, DZIAŁKĘ, GOSPODARSTWO ROLNE, tel. (046) 855-16-53 PO
17.00, tel. kom. 0606-142-434.
Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.
Dom lub gospodarstwo rolne w okolicach Skierniewic, tel. kom. 0602779-602.
Gospodarstwo rolne w gminie Wiskitki, tel.
kom. 0695-199-618.
Mieszkanie, może być do remontu w
centrum Skierniewic, tel. kom. 0602779-602.
Kupię działkę budowlaną uzbrojoną lub siedlisko, najchętniej do rozbiórki, na terenie gmin
Biała Rawska, Sadkowice lub Regnów, tel.
kom. 0886-407-405, 0504-468-428.
Ziemię lub gospodarstwo rolne, tel.
kom. 0606-142-434, 046/ 855-16-53
po 17.00.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 4600, tel. kom. 0502-163-313.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom. 0502-163-313.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.

M-4, os. Bratkowice, I piętro, 220000 zł lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0606-319-335.
Działka rolno-budowlana 2300 mkw., przy trasie Warszawa-Poznań, 5 km od Łowicza (kier.
Warszawa), tel. kom. 0667-361-509.
Mieszkanie 49 mkw., I pietro, Łowicz Przedmieście, 145.000 zł, tel. kom. 0601-862-917.
Działka budowlana 8000 mkw. pod Łowiczem,
tel. kom. 0665-489-308.
Działka budowlana z domem do remontu, 1650
mkw., Łowicz, tel. kom. 0692-417-459.
Działka rekreacyjno-budowlana z lasem w
Guźni, tel. kom. 0505-083-574.
Sprzedam działkę rolną położoną w Kętszycach, gm. Bolimów, powierzchnia ok. 1 ha,
tel. kom. 0508-317-905.
Działka 2500 mkw., Łowicz, tel. kom. 0662279-490.
Dom w stanie surowym 110 mkw., letniak,
altanka, działka 4000 mkw., wszystkie media,
tel. kom. 0728-336-003, 0697-937-106.
Atrakcyjne mieszkanie 50 mkw. (cegła), os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0608-675-250.
Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na ul. Kwiatowej, tel. kom. 0791-966-342.
Mieszkanie 35 mkw., Dąbrowskiego sprzedam
lub zamienię na większe (najlepiej na Dąbrowskiego), tel. kom. 0667-353-857.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Mieszkanie 64,5 mkw., os. Tkaczew, tel. kom.
0602-399-860 po 20.00.
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Sprzedam mieszkanie 60 mkw os. M. Konopnickiej 4 piętro, tel. kom. 0600-226-961.
Sprzedam działkę 3000mkw Strzelcew, tel.
kom. 0600-226-961.
Mieszkanie 58 mkw, tel. kom. 0608-321-288.
Atrakcyjna działka budowlana, 1164 mkw.,
Głowno Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Działka budowlana w centrum Łowicza, tel.
kom. 0604-583-212, 0608-760-492.
Mieszkanie 37,8 mkw., os. Noakowskiego, III
piętro, księga wieczysta, tel. kom. 0602-813-720.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-342-315.
Działki przy ul. Lokalnej: 0,9; 1,1 ha,
tel. (046) 837-24-53.
M-4 48,15 mkw., Głowno, Kopernika sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0698-676-801.
Działka budowlana, Mysłaków osiedle,
120.000 zł, tel. kom. 0501-489-891.
Duża działka budowlana z możliwością wykopania stawu w Domaniewicach, tel. kom.
0692-778-350.
Mieszkanie własnościowe 33,5 mkw., Łyszkowice, blok, tel. kom. 0507-945-532.
Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowie,
tel. kom. 0505-413-209.
Sprzedam 6,5 ha ziemi w miejscowości Tretki,
koło Złakowa Borowego, tel. kom. 0669-066317 po 21.00.
Mieszkanie w bloku M-4, 64 m pow., Łowicz,
tel. kom. 0506-891-289.
Sprzedam łąkę o pow. 1,69 ha i działkę rolną
na Górkach o pow. 0,75 ha, tel. kom. 0664909-790.
Działka budowlana 900 mkw, blisko centrum,
tel. kom. 0668-419-278.
Sprzedam dom w stanie surowym, 210
mkw., ul. Poprzeczna 28, Łowicz, tel. kom.
0665-759-192.
Sprzedam 0,5 ha łąki w miejscowości Guźnia
- Rydwan, tel. kom. 0508-974-699.
Sprzedam wąską działkę 9 m szerokości, 2600
mkw. przy trasie, okolica Łyszkowic, 20.000 zł
do negocjacji, tel. kom. 0607-244-363.
Sprzedam domek na os. Górki, tel. kom.
0661-937-419.
Sprzedam bloki, Stryków, nad zalewem, tel.
kom. 0503-752-610.
Sprzedam 4 h ziemi III-klasy, tel. kom. 0695409-992.
Działka budowlana 1300 mkw., os. Mysłaków,
tel. (046) 837-35-60, tel. kom. 0888-312-382.
Mieszkanie 61 mkw., I pietro, os. Konopnickiej, częściowo umeblowane, tel. kom. 0693025-916, 0661-880-276.
Sprzedam działkę 81 arów w Bednarach blisko
stacji, tel. kom. 0502-016-746.
Sprzedam działkę budowlaną 0,50 ha w Gzince, tel. kom. 0693-824-741.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
M-3, Bratkowice, cegła, tel. (046) 837-07-06.
Sprzedam mieszkanie 38,5 m2, os. Broniewskiego II piętro, tel. kom. 0661-848-497.
Sprzedam działkę 2500m os. Górki, tel. kom.
0501-065-313.
Sprzedam działkę rolną o pow. 1,3 ha w dzielnicy Korabka w okolicy ul. Chełmońskiego
w Łowiczu z drogą dojazdową, tel. kom.
0600-950-755.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną o pow.
5000m dom+budynki gospodarcze ul. Chełmońskiego Łowicz, tel. kom. 0600-950-755.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego,
tel. kom. 0507-072-005.
Mieszkanie 50 mkw., Głowno, tel. kom.
0695-312-120.
Sprzedam M-4, 48 mkw., os. Starzyńskiego,
tanio, działkę w Mysłakowie, tel. kom. 0668502-827.
Sprzedam ziemię 1,6 ha dobrej klasy w miejscowości Ostrowiec. Możliwość podziału na
dwie części. 10 km od Łowicza (media w
działce), tel. kom. 0505-406-307.
Działka budowlana 3600 mkw., Bedno, blisko
A2, sklepu, szkoły, tel. kom. 0691-032-357.
Sprzedam dom, światło, woda, Teresew gm.
Kiernozia, cena do uzgodnienia, tel. (068) 38845-47, tel. kom. 0604-889-526.
Mieszkanie 52 mkw., II pietro, os. Kostka, niski
czynsz, tel. kom. 0661-145-833.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.

6.11.2008 r.

Okazja dom w cenie mieszkania. Sprzedam dom z działką 700 mkw. - budynek
mieszkalno-produkcyjny (z 1995 roku) 128
mkw. - powierzchnie produkcyjne 90 mkw.,
wszystkie media, dogodny dojazd, tel. kom.
0609-052-002.

Działkę budowlaną, Żyrardów Chroboty
blisko las i zalew 840 mkw., tel. kom. 0602719-024.

Os. Noakowskiego, 39 mkw., IV piętro, tel.
kom. 0664-929-456.

Kawalerkę, tel. kom. 0605-687-541.

Sprzedam dom, Domaniewice, Leśna 23, tel.
kom. 0515-122-835.
M-2, 34,70 mkw., IV piętro, Łowicz,
tel. (046) 837-08-96 po 20-tej.
Działka budowlana, okolice Głowna, tel. kom.
0506-402-647.
Mieszkanie 32 mkw., bloki, bardzo
dobrze utrzymane, niski czynsz, tel.
kom. 0668-768-951.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-075.
Kamienica w centrum Łowicza, tel. kom.
0880-948-664.
M-3, 48 mkw. po remoncie kapitalnym, parter,
Bratkowice bl. 6, tel. (046) 830-08-78, tel. kom.
0608-429-547.
Mieszkanie 50 mkw., po remoncie, Łowiczu,
os. Bratkowice 3B, tel. (046) 837-72-76.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk Ruchu, tel.
kom. 0602-446-512.
Działka budowlana 1000 mkw. (25 x 40 m.),
Zielkowice, tel. kom. 0603-755-728.
Sprzedam w Kęszycach/ k. Łowicza działkę
rolno budowlaną o powierzchni 1,30 ha i szerokości 30 m, tel. kom. 0664-049-560.
Okazyjnie sprzedam mieszkanie Starzyńskiego
48 m, 3 pokoje, nowe okna, gładź, panele, stan
bdb, polecam, tel. kom. 0512-274-237.
Działka budowlana o powierzchni 4400 mkw.
Możliwość podziału na dwie mniejsze. Atrakcyjna cena, tel. kom. 0721-551-548.
Mieszkanie w blokach 3-pokojowe, 68 mkw.,
z działką rekreacyjną 5.5 ara ogrodzona Nowy
Dwór Parcela, tel. kom. 0519-192-847.
Budowlana z laskiem, blisko zalewu, Boguszyce k/Rawy Maz, tel. kom. 0792-729-555.
39 mkw., 2 pokoje, parter, po remoncie + meble, ul. Cicha, tel. kom. 0500-242-532.
M-4 45 mkw., Łódź, ul. Lniana, tel. kom.
0695-580-863.
Działka rolna 1,20 ha, Nowy Dwór wieś, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0721-586-370.
Działki 0,50 ha i 1,67 ha, okolice Skierniewic,
tel. kom. 0664-467-305.
Działka budowlana -rolno 3900 mkw., k/Skierniewic, media, sprzedam lub zamienię na M-3
w Skierniewicach, tel. kom. 0603-936-870.

Dom, działka budowlana 8.000 mkw.,
w m. Nowy Dwór 48 zabudowana (350
mkw.) parterowym budynkiem (do
remontu). Działka jest uzbrojona, przylega do drogi oraz rz. Rawka. Kontakt
tel. 0601-991-291, 0605-820-078.
Działka budowlana 1423 mkw., okolice Skierniewic, tel. kom. 0605-257-524.
Dom 120 mkw., + warsztat na każdą
działalność+8 garaży na tiry, tel. kom.
0504-555-950.
Działka w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego
z domem do remontu, tel. kom. 0509-570-307
po godz. 16-tej.
M-3 sprzedam, 40 mkw., II piętro, ul. Mszczonowska, Skierniewice, tel. kom. 0512625-601.
Działki rolno-budowlane przy lesie, około 20
km od Skierniewic, tel. kom. 0697-089-321.
Działki, okolice Skierniewic, tel. kom. 0606511-435.
Działki budowlane, Sierakowice Lewe, tel.
kom. 0604-262-759.
Działka 4300 mkw., Dębowa Góra, 40 zł/mkw.,
tel. kom. 0602-722-939, 0887-063-152.
2.16 ha budowlano-rolna, 7,5 zł/1 mkw.,
Raducz; budowlane 30 zł/1 mkw., Żelazna,
tel. kom. 0603-099-410.
Restauracja „W pół drogi” z placem 6000
mkw., zawady, gm. Kowiesy, trasa katowicka,
tel. kom. 0603-099-410.
Sprzedam dom piętrowy wraz z budynkiem
gospodarczym- Koluszki, tel. 044-714-10-66.
Atrakcyjne działki budowlane w Nieborowie, tel. kom. 0601-679-901.
Działka rekreacyjna 600 mkw., w ogródkach
„Konwalia”, tel. kom. 0783-019-899.
58 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0607383-456.
Dom z działką. Franciszków, gm. Wiskitki, tel.
kom. 0513-057-810.
Mieszkanie, ul. Jagiellońska 3/27B, Skierniewice, 47 mkw., III piętro poddasze, tel. kom.
0601-770-886.

Sprzedam działkę budowlano-rolną 7000
mkw. pod Łowiczem, tel. kom. 0609-688-498
po 16.00.

Apartament w bloku na os. Widok, 7
pokoi, 2 łazienki, 212 mkw., tel. kom.
0601-699-379.

Dom, 2 pokoje z kuchnią, Łowicz, tel. kom.
0793-605-066.
Działka zabudowana (dom + budynek gospodarczy), Karsznice Duże, tel. kom. 0664017-395.

Działkę w Korytowie 1,30 ha, tel. (0-46)
857-50-18.
M-3, 47 m. kw., I piętro, Żyrardów, tel. kom.
0792-113-276.
Ziemię rolną na Mazurach 8,5 ha, tel. kom.
0600-946-244.
Działka budowlana 0,45 ha Pasieka Wałowska,
tel. kom. 0504-565-294.
Działka 0,54 ha z domem, kolonia Stolniki, tel.
kom. 0792-247-972.

Kawalerka do wynajęcia 25 m2 os. Bratkowice,
tel. kom. 0502-725-524.

Militaria sprzed 1945 roku, szable, bagnety,
hełmy, czapki, mundury, odznaczenia i inne,
tel. kom. 0505-529-328.

Mieszkanie 50 mkw, I piętro, Głowno, os.
Kopernika, tel. kom. 0605-102-424.

Wynajmę pawilon handlowo-usługowy na targowicy w Łowiczu (biały od strony warzyw),
tel. (046) 837-88-12.
Kawalerka do wynajęcia, Głowno, tel. kom.
0503-028-208.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.

Drewno kominkowe, kamień, kora,
kostka granitowa, tel. kom. 0516324-160.
Sprzedam telewizor Sony 25 cali mało używany, tel. kom. 0602-641-494.

Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Przyjmę na stancję osobę uczącą się, tel. kom.
0660-523-726.

Sprzedam krajzegi z silnikiem 3-fazy i 1-faza,
tel. kom. 0503-830-451.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.

KAMIEŃ POLNY, TEL. KOM. 0721469-563.

Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.

Motorek dziecięcy na akumulator, tel. kom.
0662-062-345.

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.

Cztery koła z oponami zimowymi R13, tel.
kom. 0662-062-345.

Sprzedam lodówkę Wirhpool i zlewozmywak
dwukomorowy z kwasówki z baterią, tel. kom.
0509-942-750.
Sprzedam kocioł na węgiel, miał, drewno 1,5 m2, nowy gwarancja 10lat!, tel.
kom. 0608-390-429.

Działka w miejscowości Ossa k/Białej Rawskiej, tel. kom. 0508-940-880.

Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka, korytarz w centrum Łowicza, ogrzewanie węglowe,
tel. kom. 0602-187-540.

Dom, stan surowy otwarty - lata 90, na działce
540m w użytkowaniu wieczystym, Skierniewice, Zadębie, Lipowa 48, cena 140000zł do
negocjacji, tel. kom. 0501-713-690.

Do wynajęcia budynek 1- rodzinny w Łowiczu
firmie lub jednej- dwóm rodzinom z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej,
tel. (046) 837-33-20, tel. kom. 0602-878-908.

Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.

Sprzedam wózek paleciak, tel. kom. 0698367-366.

Sprzedam 72mkw., IV piętro, Rawa Mazowiecka, 2800zł/mkw., tel. kom. 0508-570-176,
0514-877-743.

Udostępnię powierzchnię magazynową - 400
mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0602-216-854.

Komplet wypoczynkowy skórzany, tel. kom.
0501-508-747.

Betoniarka 130L, tel. kom. 0693-203-169.

Do wynajęcia magazyny (rampa) 800 mkw.,
400 mkw. oraz powierzchnie biurowe, Łowicz,
tel. (046) 837-38-92, tel. kom. 0609-052-002.

Sprzedam 2 krajalnice sklepowe, tel. kom.
0504-350-641.

Sprzedam wypoczynek 3+2+1 w bdb
stanie w kolorze ecri z brązem, tel. kom.
0696-398-832.

Stół do ping-ponga Kettler, tel. kom. 0608354-272.

Sprzedam suknię ślubną cena do negocjacji,
tel. kom. 0695-739-536.

Parkiety drewniane, okna jednoramowe oferuje producent ZUPH Drewnos, Popów 146
k. Łowicza, tel. (046) 830-33-55, tel. kom.
0602-587-434.

Kamień polny, tel. (042) 719-24-02, tel. kom.
0693-350-873.

Działka rekreacyjno - budowlana 5000 mkw.,
10km od Rawy Mazowieckiej, położona między lasami, tel. kom. 0605-937-529.
Mieszkanie 38mkw., 2-pokojowe w Białej
Rawskiej za gotówkę, tel. (0-46)815-91-05.
Mieszkanie własnościowe bez komornego, 50
mkw., garaż i budynek gospodarczy, Babsk
przy trasie Warszawa- Katowice, tel. kom.
0695-984-804.
Gospodarka sadownicza 7,35ha i działka
4ha, sad, gmina Biała Rawska, tel. kom.
0784-443-033.
Działka rolna 1,58ha w Gołyniu, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0793-016-211.

Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0503-167-124.
Wynajmę lokal 15 mkw. w Łowiczu, nadający
się na biuro i zakład, tel. kom. 0662-320-000.
Szukam kawalerki/mieszkania do wynajęcia na
dłużej w Strykowie bądź w Głownie. Bardzo
pilne, tel. kom. 0691-863-526.
Do wynajęcia lokal o powierzchni 50-80 mkw.
na dowolną działalność gospodarczą, 200 m
od centrum Głowna. tel. kom. 0601-675-564
po godz. 18.00.

Siedlisko o powierzchni 1 ha w gminie Cielądz,
tel. kom. 0516-129-764.

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, 65 mkw. w
Glownie, bloki, drugie piętro, ulica Swoboda,
tel. kom. 0607-849-799.

Działka rolno- budowlana o pow. 2,07 ha i
woda, prąd, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0502-193-461.

Wynajmę w Łowiczu dom szeregowy 100
mkw. z garażem i ogródkiem; tel. kom.
0507-095-207.

Mieszkanie 33,3 mkw., na ul. Katowickiej
w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0509-337028, po 15.00.

Kwatery pracownicze, Skierniewice, Żyrardów, tel. kom. 0507-333-144.

Działka budowlana 4000 mkw., Smardzewice (
Zalew Sulejowski), z dostępem do rzeki Pilicy,
piękna, spokojna i bezpieczna okolica, tel. kom.
0606-790-244.
Działka przemysłowa w Białej Rawskiej o
powierzchni 89 arów, tel. kom. 0506-188-596,
0502-674-189.

Działka inwestycyjna budowlana 2,19 ha, 30
zł/mkw., tel. kom. 0697-613-734.

Działka rolno-budowlana, 3000 mkw. koło
Łyszkowic, tel. kom. 0509-637-881.

Działki budowlane 4500 mkw., 5000 mkw.
w Nieborowie (25 zł/1 mkw.), tel. kom.
0606-214-678.

Działkę rolno-budowlaną 2,60 ha przy lesie
Miedniewice k/Żyrardowa, tel. kom. 0721017-684.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.

Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.
Pomieszczenie biurowe w centrum do
wynajęcia, tel. kom. 0602-192-463.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Wynajmę 30 miejsc noclegowych
również dla studentów zaocznych,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.
Małżeństwo z dzieckiem poszukuje mieszkania
do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom. 0668-012523 po 18.00.
Dom jednorodzinny - noclegi, kwatery
pracownicze - bdb. warunki, tel. kom. 0601692-822.

Do wynajęcia M-4 48 mkw., Widok, II p.,
częściowo umeblowane, blisko stacji i Tesco,
tel. kom. 0669-610-765.
Do wynajęcia lokal handlowy 50 mkw., Al.
Niepodległości, róg Cichej obok marketu
metalowego, Skierniewice, tel. kom. 0608525-251.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0514-144-431.
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, kuchnia,
łazienka, Skierniewice, ul. Prusa, 600 zł +
opłaty, tel. kom. 0602-175-417.
Do wynajęcia dom 140 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0600-511-812.
Kwatery pracownicze, Mszczonów - okolice,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Wynajmę kawalerkę, osiedle Piękna, Żyrardów, tel. kom. 0500-291-487.
Lokal do wynajęcia na sklep lub usługi, Rawa
Mazowiecka, tel. kom. 0888-838-108.
Noclegi- Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Wydzierżawię działkę inwestycyjno- budowlaną, 6300 mkw., tel. kom. 0662-408-110.

Wynajmę mieszkanie M-3, Łowicz, Bratkowice, tel. kom. 0506-671-384.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, Stryków,
tel. kom. 0517-318-885.
Noclegi - pokoje do wynajęcia, Łowicz,
tel. kom. 0508-718-509, 0508-358-988.
Sala do wynajęcia, Łowicz - imprezy okolicznościowe, tel. kom. 0508-718-509, 0508358-988.

Zamienię bloki na domek, tel. kom. 0608321-288.
Kawalerkę 26 mkw. zamienię na większe,
Głowno, tel. kom. 0503-028-208.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Topole kupię, tel. kom. 0506-202-161.
Przyjmę gruz, ziemię, tel. (046) 838-12-23.
Sezonowane bale brzozowe, tel. kom. 0600376-825.
Przyjmę ziemię z wykopów, Głowno, tel. kom.
0669-410-073.
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, oprócz
gruzu, tel. (046) 838-57-39.
Olcha, topola, dąb na pniu, tel. kom. 0507585-243.

Do wynajęcia lokal handlowy 60 mkw., os.
Kopernika, Głowno, tel. kom. 0602-714-833.

Kupię pleksę nieprzezroczystą, grubości od 5
do 8 mm, 4 mkw, tel. (046) 837-67-34.

Wynajmę lokal 150 mkw. w nowym
budownictwie w centrum Łowicza, tel.
kom. 0502-110-726.

Wciągarka budowlana WBT-5-600, tel. kom.
0792-249-946.

Wynajmę mieszkanie 2 pokoje z kuchnią
(umeblowane), tel. kom. 0502-646-720.
M-2 w starym budownictwie, tel. kom. 0603101-143.

Sprzedam krokwie, łaty itp. topolowe, 550 zł/
m3, tel. kom. 0506-202-161.

Sprzedam 2-igłówkę, overlock, stebnówkę,
nóż taśmowy, tel. kom. 0506-362-919 po
20.00-tej.
Przewód 380V (siła) 70 m podwójnie zbrojony
nowy, tel. kom. 0695-965-853.
Migomat i spawarka, tel. kom. 0504-221009.
Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe,
gospodarcze, różne. Niskie ceny, tel. kom.
0602-617-895 w piątek.
Sprzedam drewno kominkowe, rozpałkowe,
budę dla psa, toaletę drewnianą, stoły ogrodowe, ławki, huśtawki, tel. kom. 0501-658-261.
Lodówkę Elektrolux na gwarancji, tel. kom.
0667-566-961.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.

Stare monety- kupię, tel. kom. 0691878-268.
„Kręcone” schody, tel. kom. 0609-865-960.
Kupię betoniarkę, tel. kom. 0888-742-148.

Działki budowlane, Strobów, tel. kom. 0501020-993.

Do wynajęcia budynki gospodarcze, stodoła i
itp. na działalność, 9 km od Łowicza, tel. kom.
0662-235-580.

Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.

M-4 w Żyrardowie, II piętro, środkowe, tel.
kom. 0660-373-970.

Do wynajęcia dom dla firmy na kwatery,
Głowno, tel. kom. 0728-348-420.

Kupię betoniarkę, tel. kom. 0698-221-774.

Działkę rolną 2,4 ha z budynkami, Wola Miedniewska, tel. kom. 0665-272-470.

Dom do wynajęcia dla firmy na kwatery,
Głowno, tel. kom. 0603-641-489.

Działkę nad jeziorem Śniardwy 1162 mkw.,
tel. kom. 0513-185-952.

Do wynajęcia kawalerka, tel. kom. 0604597-129.

Rury ½, ¾ i 1 cal w cenie złomu użytkowego,
tel. kom. 0604-375-486.
Skup makulatury 0.10 zł/1kg, pn.pt.9.00-16.00, Bumi, Skierniewice, ul.
Graniczna 52, tel. (0-46)835-90-83.

Sprzedam akordeon Hohner 120 bas, tel. kom.
0692-659-373.

Segment jasny, pokojowy, agregat prądowniczy, tel. (046) 837-53-86.
Akordeon Weltmeister 120 basów Cantus V i
Cantus V Deluxe, tel. kom. 0694-197-842.
Sprzedam wózek dziecinny, głęboki przekładany na spacerówkę, stan bdb, nosidełko do
noszenia dzieci w 5 pozycjach, stan idealny,
tel. kom. 0696-345-127.
Sprzedam bramę 3,60, tel. (046) 839-63-72.
Sprzedaż brykietu z trocin, tel. kom. 0601052-050.
Sprzedam 12 szt. olch o przekroju 40 cm i 1
topolę 80 cm, tel. kom. 0508-974-699.
Sprzedam drzewo opałowe i kominkowe, także z dowozem, tel. kom.
0509-760-943.
Lampy jarzeniowe, tel. kom. 0792-249-946.
Piła ramowa 40, tel. kom. 0792-249-946.

Agregat prądotwórczy 9,5 kW, tel. kom.
0667-468-883.

Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0792-249-946.

Futro - nowe, kurtka 3/4, kozy, rozmiar L, tel.
kom. 0604-176-603.

Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny +
leżaczek gratis, tel. kom. 0663-510-563.

Nowy wózek inwalidzki, tanio, tel. kom.
0609-317-929.

Sprzedam 2 segmenty używane, 2 fotele,
wersalkę, tel. kom. 0507-125-161.

Wypoczynek, stan idealny, tel. kom.
0609-224-612.

Sprzedam ladę chłodniczą Basia, 2007 rok,
mało używana, tel. kom. 0508-132-318.

Piec c.o. żeliwny Kamino, używany 450 zł, tel.
kom. 0694-335-495.

Zmywarka Zanussi ZDF204, nowa, tel. kom.
0504-605-675.

Liczarka do banknotów, krzesła biurowe
- granat 4 szt, segregatory 50 szt, aparat fotograficzny Canon Powershot S 3IS, tel. kom.
0502-402-211.

Sprzedam suknię ślubną z kolekcji Annais m.
Marys, roz. 36-38, tel. kom. 0721-341-635.

Ceglany gruz oddam bezpłatnie okolice Nieborowa, tel. kom. 0502-291-340.
Ława, szafa pod zabudowę, szafka łazienkowa
180x60x32, tel. kom. 0692-668-928.
Kuchnia węglowa z piekarnikiem,
tel. (046) 837-43-74.
Stemple budowlane, tel. kom. 0692-375-100,
0600-150-162.

Do wynajęcia M-3, pow. 39 mkw., I piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 0604-192-784.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.

Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozm.
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.

Agregat prądotwórczy 230/380 V, 7 kW, silnik
Honda 11 KM, 1590 zł, tel. (046) 838-35-38,
tel. kom. 0502-403-938.
Maszt flagowy ze stopu AL, 8 m wysokości - pilnie, drzwi PCV białe AL „80”,
tel. kom. 0602-370-470.

Sprzedaż Eko groszku - minimalny
odbiór 5 ton, tel. kom. 0506-855-068
0609-389-514.
Nowa motopompa Hondy, dmuchawa wyciągowa 0,6 kW, tel. kom. 0607-328-032.
Sprzedam kryształy, tel. kom. 0721-765-229.
Odstąpię Internet Bluconecct 39, abonament
48,80 zł/m-c, pakiet 500MB, umowa do
15.11.2009. Modem Huaweie 220, cesja 1 zł,
tel. kom. 0608-855-800.
Nowe drzwi garażowe, podnoszone 2,40x2,10,
tel. kom. 0606-401-265.
Widlak GPW-2009 z silnikiem C330, po remoncie, jak nowy, tel. kom. 0500-385-907.
Sprzedam kuchnię gazowąAmica, niezniszczoną,mało używaną, tel. kom. 0696-691-596.

Sprzedam myjkę ciśnieniową Karcher M55,
stan bdb, wkład kominowy (komplet), tel. kom.
0601-546-395.

Kominek wolno stojący, obudowa
kaflowa- sprzedam, tel. kom. 0698349-492.

Wypoczynek narożnikowy, tanio+ 2 fotele, tel.
kom. 0668-162-199.

Stemple budowlane, tel. kom. 0697-733-360.

Las, gmina Domaniewice, tel. kom.
0504-859-306.
Sprzedam pustaki, tel. (046) 838-73-09.
Oddam gruz, tel. (046) 838-61-96.
Sprzedam piłę ramową do metalu, tel. kom.
0605-370-015.
Gitarę elektryczną. Okazja, tel. kom.
0604-787-864.
Pustaki szare i stemple budowlane, tel. kom.
0503-482-141.
Betoniarka 350 l, tel. (046) 874-76-78 po
16.00.
Stemple budowlane 3,3 m, tel. kom. 0601157-630.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0664-933-551.

Sprzedam piłę spalinową Stihl 041, tel. kom.
0518-863-134.
Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Telewizor SONY 28”, 400 zł, tel. kom. 0602276-728.
Żaglówkę z przyczepką, tel. kom. 0605090-155.
Gruz, cegły z rozbiórki, drewno oddam. Łowicz, ul. Tkaczew 7, tel. kom. 0506-450-950.
Bardzo tanio meble młodzieżowe 4-częściowe,
tel. kom. 0693-079-900.
Łóżeczko dziecięce i wózek, tel. kom. 0691133-285 po 17.00-tej.
Okno plastikowe z demontażu 165x145, tel.
kom. 0602-489-317.
Sofa, dwa fotele i dwie pufy, tel. kom. 0698433-652.
Sprzedam orzechy włoskie duże i małe,
tel. (024) 285-82-25.

Piec C.O. używany, tel. kom. 0601-615-639.

Sprzedam spawarkę Titan 255, tel. (024) 27769-41.

Frezarka pozioma 6P12, 1972 rok, tel. kom.
0506-806-825.

Ziemia czarna ogrodowa z dowozem, tel. kom.
0664-694-590.

Sprzedam drut ocynk. śr. 2,5 około 150 kg, tel.
kom. 0695-922-630.

Krajzega, tel. kom. 0608-641-020.

Telefon Sony Ericson W880i (nowy), ława ze
szklanym blatem, tel. kom. 0697-689-833.

Tartak: usługi cięcia, sprzedaż tarcicy
sosnowej, itp. Łyszkowice, Brzezińska
9, tel. kom. 0692-522-636.
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Nowy telewizor 21”, tel. kom. 0785622-468.
Pralka Samsung, prawie nowa, tel. kom.
0793-605-066.
Pustak 12 z rozbiórki, oczyszczony, tel. kom.
0691-656-974.
Keyboard Yamaha PSR280, stan idealny, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0602-579-575.
Sprzedam palmę wysokość 2,20 m, tel. kom.
0791-542-072.
Drewno kominkowe i opałowe, tel. kom.
0792-027-388.
Wypoczynek 3 + 2 + 1, tanio, tel. kom. 0512278-710.
Stemple budowlane, tel. kom. 0696-439-776.
Sprzedam drewno opałowe (sosna), tel. kom.
0609-249-030.
Sadzonki topoli sprzedam, tel. kom. 0609999-428.
Kabina prysznicowa z pełnym wyposażeniem,
podgrzewacz przepływowy 18 KW, tel. kom.
0887-671-807.
Sprzedam całkowite wyposażenie piekarni, tel.
kom. 0694-604-866.
Sprzedam biurko duże i drzwi wejściowe drewniane z futryną, tel. kom. 0602-652-879.
Ławeczka do ćwiczeń, tel. kom. 0607-137-690.

Sztachety olchowe, tel. kom. 0510-739-886.
Akwarium ramowe 130 litrów, cena 130 zł, tel.
kom. 0889-139-949.
Pralka, lodówka, Skierniewice, tel. kom.
0664-123-893.
Wypoczynek ekoskóra 3+1+1 ecrie prawie
nowy, tel. kom. 0504-179-886.
Mixokret 2002 rok silnik, kapitalny remont, tel.
kom. 0515-924-658.
Brama 3.50 +furtka kompletna nowa oraz gniotownik do zboża, tel. kom. 0691-318-175.
Ziemia czarna, kruszyw, tel. kom. 0723975-482.
Drukarka atramentowa Lexmark Z735,
gwarancja, nowe tonery, tanio, tel. kom.
0607-068-355.
Drewno kominkowe i opałowe, tanio, tel. (046)831-11-46 po 19-tej.
Felgi aluminiowe, rower, wypoczynek pokojowy holenderski, tanio, tel. kom. 0608649-402.
Monitor LCD, cena 150 zł, tel. kom.
0509-620-300.
Kurtka z czarnych norek rozm.48, tel. (046)833-73-72.
Telewizor Lexus 27 cali i wózek dziecięcy z
nosidełkiem, tel. kom. 0512-250-707.

Noże pionowe i okrągłe do materiału, tel. kom.
0609-569-917.

Wersalka używana, 4 fotele, 2 pufy i biurko
czarne, tanio, tel. kom. 0601-532-289.

Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, tel. (046) 837-27-05 po 16.00.

Stemple budowlane sprzedam. Okolice Mszczonowa, tel. kom. 0602-357-708.

Sprzedam 2 pająki Ptaszniki L-13 z terrariami;
używane opony 15’’ i 16’’, Nokia 6500 slide;
Sat. Tuner cyfrowy HD, 0889-124-909.

Drukarka laserowa, tel. kom. 0509620-300.

Kuchnia węglowa z piekarnikiem, obudowana, brązowa, nieużywana, tel. kom.
0-510-044-610.
Tuje (Wagnerii) 1m wysokie w doniczkach,
33 sztuki, cena 25 zł/1 szt., tel. kom. 0604289-825.
Wózek głębokospacerowy używany pół roku,
stan idealny, (granatowo-niebieski) przekładana rączka, moskitiera, folia przeciwdeszczowa,
cena 250 zł, tel. kom. 0604-289-825.
Kratówka - K3, tel. (0-46)833-54-21.
Rurki 0,5 cala 90 mb, beczka 1000l na palecie,
tel. kom. 0516-508-608.
Drewno opałowe i sztachety, tel. kom. 0507927-200.
Szlifierka Bosch fi 230mm i kuchnia węglowa
z wężownicą, tel. kom. 0608-768-698.

Piec centralne ogrzewanie, EKO KSW5, tel.
(0-46) 854-72- 56.

Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki oraz na guzikarkę i dziurkarkę, tel. kom. 0601-635-056.

Pilnie sprzedam kiosk typu Ruch, 10 mkw. w
Żyrardowie do przeniesienia, tel. kom. 0604770-616, 0604- 770-482.

Zatrudnię mechanika, blacharza samochodowego, tel. kom. 0600-352-099.

Kontener Duo wymiar 4,8 m na 6 m ocieplony,
stan idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0664-968-895.
Drewno kominkowe, tel. kom. 0605-704-070.
Zlewozmywak narożny dwu komorowy ZHM
0213 Mercato, nowy, Żyrardów, tel. kom.
0607-628-960.
WC drewniane, wyposażone, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0602-449-577.
Siatki ogrodzeniowe - producent, tel.
kom. 0607-512-131.
Piec olejowy - pokojowy, tel. kom. 0782547-481.
Pustak suporex biały, tel. kom. 0607-320-488,
0885-194-518.
Betoniarka 500l + formy- sprzedam, tel. kom.
0511-605-066.
Kanapa narożna duża + 2 fotele, 1- roczne
za pół ceny, 1200 zł, do negocjacji, tel. kom.
0503-486-500.

Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię szwaczki, również emerytki- szycie biustonoszy, tel. kom.
0603-653-012.
Poszukujemy osób do wykładania towaru i na
kasy- przyuczenie, tel. kom. 0503-141-236.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach, tel. (042) 719-6308, tel. kom. 0505-151-701.

W bardzo dobrym stanie kanapa 140/170
+ 2 fotele i kanadyjka 120/200, tel. kom.
0605-768-274.

Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pracowników do ociepleń budynków,
tel. kom. 0513-823-750.

Skrzyniopalety na jabłka, tel. kom. 0603538-959.

Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0603-107-489,
0781-315-399.

Płyta warstwowa nowa, dachowa o grubości
15 cm, długość płyt 8 metrów, tel. kom. 0506188-596, 0502-674-189.

Zatrudnię pracownika do biura, tel. kom.
0602-527-481.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0661-755-653.
Zatrudnię księgową z doświadczeniem w prowadzeniu Podatkowej
Księgi Przychodów i Rozchodów oraz
Ewidencji Podatku Vat, tel. (046) 83745-96.

Naczepa firanka - sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0509-920-555.
Tanio akwarium, tel. kom. 0509-620-300.

Wielofunkcyjny, nowy wózek dziecięcy Gracco, cena 900 zł, tel. kom. 0608-268-313.

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Sadzonka świerka, tel. kom. 0697-672-116.

Stemple budowlane, tel. kom. 0600-929-327.

Brykiet z trocin, tel. kom. 0509-920-555.
Ekogroszek, miał węglowy, tel. kom. 0509920-555.

Przyjmę do zbioru kapusty, tel. kom.
0609-165-855.

Zatrudnię główną księgową na 1/2 etatu
(pełna księgowość), tel. (046) 837-65-63
w godz. 7.00-15.00.

Meble kuchenne w bardzo dobrym stanie i
floterkę, tel. (0-46)833-18-36.

Cegła biała podwójna, pełna, akordeon 80 bas,
tel. (0-46)833-54-21.

Zatrudnię dziewiarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.

Przyjmę pracowników do baru w Krępie, mile
widziane doświadczenie w gastronomii, tel.
kom. 509700345.
Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków,
godziny nocne, od 1.400 netto, tel. kom.
0508-040-104.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.

Piach, żwir, ziemia, gruz, tel. kom. 0602520-195.

Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0606-958-480.

Akomax - piece. Tanie ogrzewanie zasyp miałem, co 7 dni, tel. kom. 0665-678-529.

Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0665-431-100.

Zatrudnię do pracy w firmie transportowej osoby
ze znajomością jęz. angielskiego lub niemieckiego, tel. kom. 0667-817-773, 0667-817-776.
Przyjmę do składania pantofli emeryta, rencistę, tel. kom. 0501-657-004.
Zatrudnię szwaczkę (bielizna dziecięca), stała
praca, Stryków, zapewniamy dowóz z Głowna
i okolic, tel. kom. 0607-677-855.
Zatrudnię panią lub pana na stanowisku kasjer w hurtowni, doświadczenie
mile widziane, tel. kom. 0793-410-243.

Zatrudnię panią lub pana w sklepie
samoobsługowym, tel. kom. 0793410-243.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0607-343-338.
Firma Budmax zatrudni do pracy z
Bolimowa i okolic przy maszynowym
układaniu kostki. Płaca 10-13 zł + premia, tel. kom. 0601-593-011.
Zatrudnię krojczego, możliwość przyuczenia,
Głowno, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię wykwalifikowane szwaczki, tkanina,
eksport, praca całoroczna, Głowno, tel. kom.
0661-918-208, 0661-918-207.
Zatrudnię do zbioru jabłek, tel. kom. 0728328-134.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom. 0600326-597.
Do montażu mebli kuchennych w Łowiczu,
tel. kom. 0601-393-889.
Zatrudnię barmana i kelnerkę do nowego pabu. CV ze zdjęciem Łowicz,
ul. Powstańców 15, informacja sklep
„Sobieradek”, tel. kom. 0501-129-752.
Do baru w Strykowie pon.-pt przyjmę, tel. kom.
0600-870-334.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię,
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0607443-788.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-382-852.
Zatrudnię szwaczkę, tel. kom. 0502-478-802.

Zatrudnię w firmie remontowo-budowlanej
malarza, gipsiarza, tel. kom. 0602-159-095.
Firma branży ekologicznej umożliwi współpracę menagerom (zarobki od 5000 zł), tel.
kom. 0607-442-383.
Dochodowy biznes (od 3000 zł) dla
chcących lub prowadzących działalność, tel. kom. 0607-442-383.
Zatrudnię glazurników, tynkarzy, gipsiarzy na
docieplenia, tel. kom. 0516-268-719.
Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. kom.
0696-561-966.
OPOZH w Głownie zatrudni kierowcę
C+E, tel. (042) 719-11-06, tel. kom.
0601-256-323.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Przyjmę do pakowania skarpet - najchętniej osoby znające tą pracę. Praca
w Łowiczu. Dzwonić od poniedziałku
do piątku do godziny 16.00, tel. kom.
0662-545-697.
Zatrudnię pomoc szwalni, tel. kom. 0668008-211.
Zatrudnię do pracy biurowej. Atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0602504-924.
Osoby do malowania pomieszczeń kobiety,
mężczyźni, monterów płyt G/K, gipsiarzy.
Atrakcyjne płace, tel. kom. 0608-861-026.
Zatrudnię tokarza w niepełny wymiarze czasu
pracy, tel. kom. 0605-723-334.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kat. C, tel. kom.
0607-267-206.

Traktorzystę z okolic Głowna, Dmosina w gospodarstwie sadowniczym, bez ubezpieczenia,
tel. kom. 0601-286-499.

Firma zajmująca się sprzedażą maszyn
rolniczych i części zamiennych poszukuje
handlowca na terenie łowickim agrohandel@
o2.pl, tel. kom. 0696-058-537.

Zatrudnię absolwenta lub studenta 5
roku studiów dziennych wydziału budownictwa na stanowisko projektantakonstruktora, tel. kom. 0515-138-358.
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Zatrudnię tokarza, możliwość zatrudnienia na cały lub 1/2 etatu, tel. kom.
0609-488-315.
Argus przyjmie do pracy pracowników
ochrony z licencją. Mile widziane oferty osób
z doświadczeniem do 35 lat, tel. (046) 862-7755, 862-46-74.
W związku z dynamicznym rozwojem
firma PHU” PRYMAT” producent okien
i drzwi PCV zatrudni pracownika do
prowadzenia lokalu handlowego w
Łowiczu. Oferty proszę zgłaszać:
e-mail: prymat@prymat.lodz.pl lub,
tel. (042) 651-26-10.
Zatrudnię pracownika na budowę, tel. kom.
0662-785-002.
Ciekawa praca w AVON, dobre zarobki,
możliwość awansu, dojeżdżam, tel. kom.
0782-669-309.
Poszukujemy kierowników grupy sprzedażowej, tel. kom. 0515-455-757.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy, tel.
(0-46)831-62-96.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, monterów instalacji zewnętrznych, również do przyuczenia, tel. kom.
0607-089-654.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym w relacji Polska-Rumunia. Stałe
trasy. Wynagrodzenie ok. 4.000 pln, tel. kom.
0502-349-083, 0501-373-073.
Szukam opiekunki ze Skierniewic do 1.5
rocznego dziecka na Zadębiu, tel. kom.
0609-855-070.
Zatrudnię osobę do roznoszenia ulotek w
Skierniewicach, tel. (0-46)834-80-77.
Serwis techniki Biurowej zatrudni
technika lub przyuczy. Wymagania:
znajomość angielskiego, obsługi komputera i staż pracy. Możliwość pracy w
niepełnym wymiarze. CV przesyłać na
adres: serwis.techniki.biurowej@wp.pl
lub telefonicznie 0609-973-737.
Dam pracę od zaraz; ankieterzy, handlowcy,
tel. kom. 0515-455-757.
Przyjmę do prac remontowo- wykończeniowych w Warszawie, tel. kom. 0517-058-097.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom. 0502136-076.
Zatrudnię szwaczki, dobre warunki, Skierniewice, tel. kom. 0505-722-973.
Zatrudnię cieślę, dekarza, pomocnika,
od 12 zł/h, tel. kom. 0606-305-290.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową w Skierniewicach, tel. kom. 0509916-421.
Agencja Pracy Tymczasowej Randstad
poszukuje dla swojego klienta TCL w
Żyrardowie osób na stanowisko: operator linii produkcyjnej. Wymagania:
motywacja do pracy, zaangażowanie,
odpowiedzialność. Praca w systemie
3-zmianowym. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod nr tel. 0601-788744 lub 0-46/854-02-42.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, jazda po kraju,
korzystne warunki płacowe, tel. kom. 0602630-653.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom. 0600006-660.
Osoby do prac dociepleniowych zatrudnię, tel.
kom. 0508-132-455.
PUHM U-CAR Sp. z o.o. w Skierniewicach poszukuje elektryka-elektronika
samochodowego. Kontakt: tel. 0509118-333.
Pracownika na skup złomu w Mszczonowie,
tel. kom. 0792-854-519.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Młodych dyspozycyjnych fachowców do
prac elewacyjnych i systemu k/g, praca w
Warszawie, zapewniamy nocleg, tel. kom.
0510-255-552.
Mechanika samochodowego, Żyrardów, ul.
Okrzei 48.
Zatrudnię elektryka, tel. kom. 0602779-602.
Szwaczki, prasowaczkę, osiem godzin, jedna
zmiana, wysokie zarobki, tel. kom. 0602218-065.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (0-46)833-98-28 wew. 40.
Fryzjerkę zatrudnię, Żyrardów, tel. kom.
0601-716-473.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska
zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Kontakt: 046/ 831-81-16,
0503-050-650.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46)833-98-28 wew.40.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
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Nowo powstała firma we Mszczonowie zatrudni pracowników fizycznych, kierowców
kat. II, operatora wózka widłowego. Zgłoszenia
składać w biurze „Info-Mar” Nieruchomości
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 do 20 listopada 2008 roku.
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
Zatrudnimy pracownika na stanowisko przedstawiciela handlowego branży metalowej,
mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie. Oferty prosimy składać na adres: P.P.H.
GRAD, ul. Główna 67a, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki. Tel./Fax. 044/726-04-83, e-mail:
pawel@pphgrad.pl.
Opieka nad dzieckiem 2,5 roku, chłopiec, Rawa
Mazowiecka, tel. kom. 0691-141-717.
Agencja ochrony zatrudni kobiety i mężczyzn,
tel. kom. 0608-259-988, czwartek- sobota,
15-17.
Zatrudnię kierowcę, kategoria prawa jazdy B
i C, okolica Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0600-821-135.

Szwalnia przyjmie przeszycia, tel. (042) 71936-93 po 20.00, tel. kom. 0508-718-574.
Operator koparko-ładowarki podejmie pracę,
tel. kom. 0609-184-043.
Chałupniczo szycie, inne - przyjmę, tel. kom.
0500-296-173.
Główny księgowy Certyfikat, faktura
VAT, tel. kom. 0664-973-140.
Młoda, z doświadczeniem w pracy biurowej,
rozliczeniach, fakturowaniu i księgowości
podejmie pracę w Łowiczu, tel. kom. 0693960-636.
Posprzątam mieszkanie, umyję okna, ugotuję,
okolice Skierniewic, Głowna, tel. kom. 0516997-073.
Studentka filologii angielskiej, prawo jazdy kat.
B, szuka pracy, tel. kom. 0667-189-353.
Przyjmę chałupnictwo- może być też proste
szycie, tel. kom. 0516-508-608.
Główna księgowa, wykształcenie wyższe
przyjmie pracę, tel. kom. 0504-536-625.

Pomoc w pracach biurowych, księgowość i
rozliczenia, tel. kom. 0509-428-674.
Poszukuję orkiestry na Sylwestra, tel.
kom. 0502-323-040.
Avon - zapisy, prezenty. SMS/Tel. 0502616-468.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46)833-98-28 wew.
40, 0601-298-842.

Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem,
tel. kom. 0501-074-060.

Montaż drzwi, okien- obróbka, tel. kom.
0693-824-684.

Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.

Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.

Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.

Pokrycia dachowe, wieźba, podbitka okapowa,
tel. kom. 0798-542-049.

Krycie dachów, konkurencyjne ceny
materiałów, tel. kom. 0608-224-789.

Montaż kabin prysznicowych, ceramiki
sanitarnej- łazienki, tel. kom. 0693824-684.

Kominki, parapety, schody, itp.: gres, granit
marmur, tel. kom. 0506-797-020.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Docieplanie poddaszy, gipsy, sufity podwieszane. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972;
0604-645-981.
Tynki gipsowe oraz cementowo-wapienne
agregatem, prace wykończeniowe, tel. kom.
0502-228-972; 0604-645-981.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737 0668327-588.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, tel. kom. 0602736-692 0512-342-751.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607-916001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom. 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Videofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Cyfrowe vidwofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna i okolicznościowa, fotoksiążki, pokazy slajdów, tel. kom. 0608372-976.
Tomasfilm Studio, śluby, chrzty, komunie.
Filmy reklamowe, tel. kom. 0504-205-280.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Foto-Wideo “Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.

Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo, płyty
G/K, stiuki weneckie, tynki dekoracyjne,
wykończenie wnętrz. Firma Ścianka, tel. kom.
0516-107-876.
Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie,
panele podłogowe, docieplenie, tel. kom.
0697-638-898.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom. 0605233-844.
Kominki budowa, serwis, wkłady wodne, tradycyjne elektryczne.Ekspozycja
ul. Tkaczew 7A, tel. kom. 0607-090-243
0602-282-415.
Kominy kwasowe - sprzedaż i montaż, tel.
kom. 0602-282-415.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Układanie glazury i terakoty, modernizacje
łazienek, solidnie, tel. kom. 0602-648-497.
„Elektryk”, tanio, tel. kom. 0605-274-529.
Docieplenie budynków, gładzie, malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607-343-338.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Montaż płyt k/g, terakota, glazura, malowanie,
tel. kom. 0605-385-489.
Usługi blacharsko -dekarskie, tel. kom. 0606663-868.

Murarzy z doświadczeniem od zaraz na
stałe, zarobki powyżej 5000 złotych, tel. kom.
0608-224-789.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy, tel. (0-46)
854-80-30.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.

Malowanie, gładź, tel. kom. 0793-577-337
0668-026-851.
Dachy. Konstrukcje i pokrycia, materiały. Faktura Vat. Wolne terminy 2009 rok,
tel. kom. 0661-240-469, 0507-056-578.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty,
przyłącza wewnątrz zabudowań, w ogrodach,
tel. kom. 0501-074-060.

Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.

Murarz, tynkarz, glazurnik, docieplacz, tel.
kom. 0887-818-290.

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

Komleksowe wykończenia wnętrz i aranżacja
poddaszy, tel. (046) 839-62-30, tel. kom.
0606-428-162.

Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
montaż drzwi, zabudowy płyta K/G, tel. kom.
0694-804-958.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
panele, itp., tel. kom. 0508-313-799.
Remonty adaptacje, tel. kom. 0607196-356.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul.Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602-513558, 0608-810-953.
Gładź gipsowa, malowanie - wolne terminy,
montaż drzwi, bram garażowych, okien PCV
i innych, tel. kom. 0602-370-470.

Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0660-742-978.

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Wykonywanie elewacji zewnętrznych i nie
tylko!! Docieplenia i wykończenia poddaszy, płyty k/g, malowanie, gładzie gipsowe.
Atrakcyjne ceny, krótkie terminy, tel. kom.
0508-403-996.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp, tel. kom.
0508-313-799.
Usługi ogólnobudowlane, faktury VAT, tel.
kom. 0600-614-596, 0506-109-700.
Docieplenia, tel. kom. 0606-428-162.

Kompleksowe budowy od podstaw.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0608224-789.
Malowanie, tapety natryskowe hiszpańskie,
tynki japońskie, sztukateria gipsowa, panele,
wykładziny, tel. kom. 0607-420-412.
Profesjonalne krycie dachów, dachówka,
blachodachówka, obróbka dekarska, obróbka
balkonów, podbitka i parapety, tel. kom.
0609-706-801.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737, 0668327-588.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Wylewki betonowe posadzek mixokretem, tel.
kom. 0669-112-265.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom. 0669201-962.
Dachy - tanio i profesjonalnie, montaż więźby
dachowej i pokryć dachowych, tel. kom.
0721-224-112.

Usługi remontowo-stolarskie, tel. kom.
0783-487-655.

Glazura, terakota, płyta K/G itp. Krótkie
terminy realizacji, tel. kom. 0784-464959.

Glazura, terakota, gładzie, malowanie, panele,
itp., tel. kom. 0508-313-799.

Dachy - krycie, konstrukcje, tel. kom. 0506098-358.

Krycie dachów- wszystkie technologie, tel.
kom. 0691-922-227.

Sufity podwieszane, gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 0511-337-768.

Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom. 0500076-158.

Schody z drewna- montaż, tel. kom. 0693470-248.

Remonty kompleksowo, glazura, terakota, itp,
tel. kom. 0793-608-819 0501-298-447.
Uslugi ogólno budowlane,wykonywanie budynków jednorodzinnych,
gospodarczych, docieplenia i wykończenia wnętrz, tel. kom. 0723-461-270.
Tynki, wylewki, malowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-382-852.
Dachy krycie, tel. kom. 0505-676-175.
Malowanie, gipsowanie, płyta karton/gips,
panele podłowowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji,
akcesoria do kominków, również z montażem,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605-286-268.
Remonty - panele podłogowe, ścienne,
gipsy, płyty k/g, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, tel. kom.
0606-343-540.
Gipsy malowanie, tel. kom. 0606-343-540.
Stolarstwo, tel. kom. 0783-487-655.
Wylewki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0606-314-749.
Ocieplanie styropianem, wolne terminy
na listopad, tanio i solidnie, tel. kom.
0608-861-026.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Kupię trylinkę z rozbiórki lub nowa, tel. kom.
0601-303-395.
Roboty budowlane, murowanie, tynkowanie,
adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp, tel. kom.
0508-313-799.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Ogrodzenia, siatka, profil, panele, wylewki.
Obsługa kompleksowa, tel. kom. 0696049-953.
Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0500-089-443.
Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0514-952-354.
Wykonujemy tynki gipsowe agregatem, tanio,
tel. kom. 0513-502-631.
Usługi budowlane, budowy domów, budynków gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru,
układanie glazury i terakoty, tel. (046) 83963-72.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Gipsy, malowanie, panele, sufity podwieszane,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.
Cyklinowanie z polerowaniem, lakierowanie parkietów, tel. kom. 0607090-260.
Tynkowanie, docieplanie, kompleksowe
wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0791-381-405,
0791-918-137.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Docieplanie budynków, glazura, terakota, montaż okien, drzwi, panele ścienne i podłogowe,
gipsowanie, tel. kom. 0601-277-449.
Glazura, gipsy, malowanie, tel. kom. 0667189-382.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.

Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni
z kostki brukowej „Budomix” Łowicz,
ul. Armii Krajowej 45 c,d, tel. (046) 83749-54(55).
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, ocieplania
budynków i poddaszy. Wolne terminy, tel. kom.
0506-333-671.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe, adaptacja poddaszy,
tel. (046) 830-20-19 po 18.00-tej, tel.
kom. 0666-140-882.
Malowanie, gładzie, zabudowa poddaszy płytą
k/g, tel. kom. 0607-429-818.
Projektowanie domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznych, budynków
gospodarczych, rozbudowy, nadbudowy, tel.
kom. 0515-759-111.
Firma remontowo-budowlana: malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszane, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakota, tel. kom.
0508-092-630.
Usługi koparko-ładowarką - łyżki 30, 43, 75,
łyżka skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.
Ciesielstwo, dekarstwo, każde pokrycie, tel.
kom. 0728-825-854.
Schody z drewna, montaż, tel. kom. 0693470-248.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, tel. kom. 0694-804-958.
Mechaniczne cięcie i obróbka marmuru,
granitu, parapety, schody, kominki, tel. kom.
0603-114-757.
Gładź, płyta glk, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0517-348-681.
Kompleksowe usługi remontowe, tanio, tel.
kom. 0696-263-697.
Wykopy mini koparką pod fundamenty,
ogrodzenia, tel. kom. 0693-413-492.
Dachy, obróbki, docieplenia, remonty pod
klucz, poddasza, zabudowy, tel. kom. 0608784-174.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele, tel. (0-46)832-73-78, 0604136-932.
Dachy, konstrukcje, orynnowanie, od
10 zł/mkw., wolne terminy, tel. kom.
0606-305-290, 0505-011-905.
Budowa domów, budynków gospodarczych,
remonty, tel. kom. 0695-595-978.
Dachy, montaż wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe, tel. kom. 0607-610-786.
Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.
Tynki, wylewki maszynowe, tel. kom. 0515924-658.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Tynki gipsowe z agregatu, gładzie gipsowe, tel.
kom. 0695-601-328.
Budowa domów jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.

Montaż więźby dachowej, szybko i profesjonalnie, tel. kom. 0721-224-112.

Wykonam prace remontowe: płyty k/g, panele,
gipsy, malowanie, tel. kom. 0511-767-497,
0513-199-862.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom. 0601306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
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.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Hydrauliczne instalacje grzewcze i sanitarne
kompleksowo. Montaż kotłowni, ogrzewania
podłowego, tel. kom. 0608-390-429.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Hurtownia hydrauliczna (najtaniej w regjonie) w Centrum Budowlanym, Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Instalacje elektryczne nowe, przeróbki. Tanio,
szybko, wystawiamy rachunki, tel. kom.
0880-850-697.
Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Firma Instalatorstwo Elektryczne oferuje:
wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, odgromowych, RTV, telefonicznych,
pomiary elektryczne. Firma posiada wszelkie
uprawnienia, tel. kom. 0697-705-325, 0693705-325.
Serwis hydrauliczny, tel. kom. 0785989-913.
Hydrauliczne, łazienki, ogrzewanie, tel. kom.
0781-781-316.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne, tel.
kom. 0604-245-722.
Usługi hydrauliczne, CO, WOD, KAN, montaż
i projektowanie, tel. kom. 0791-566-322.
Instalacje elektryczne, przeróbki, tel. kom.
0662-736-801.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Docieplenia budynków, kompleksowe wykończenia wnętrz, płyty k/g, i nie tylko,
wystawiam faktury vat, przekonaj się sam, tel.
kom. 0693-659-521.
Opony zimowe używane 235/70/16, 165/70/13,
tel. kom. 0-510-044-610.
Montaż instalacji wod.-kan., przydomowych
oczyszczalni ścieków, tel. kom. 0693-413-492.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.
Hydroinstal, instalacje wodno-kanalizacyjne, nowoczesne kotłownie, instalacje i urządzenia gazowe, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0782-948-952.
Hydrauliczne, tel. kom. 0784-717-544.

Wykończenia mieszkań pod klucz, tel. kom.
0603-624-879, 0603-615-269.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie podłóg,
parkietów, tel. kom. 0507-048-205.
Usługi budowlane i remontowe, gładź, glazura,
terakota, malowanie, zabudowa z płyty k/g, tel.
kom. 0602-779-602.
Posadzki Mixokretem, tel. kom. 0691689-925.

ZESPÓŁ MUZYCZNY, TEL. KOM.
0692-584-020.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale.
Wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0605911-766.
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Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693-543604, 0698-068-388.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.

Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027-388.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0691961-244.
RTV serwis ul. krakowska 11 naprawy gwarancyjne i po gwarancyjne, autoryzacje firm:
Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe, Pionier,
Sharp, Telestar, Elemis, Shivaki, Funaj i inne,
tel. (046) 837-28-85.
Pogotowie komputerowe. Serwis,
naprawa, nauka obsługi, dojazd gratis,
tel. kom. 0601-827-814.

Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Porządkowanie ogrodów, szybko i fachowo,
tel. kom. 0510-125-619.
Usługi koparko-ładowarką, wywrotka 20 ton,
odśnieżanie, tel. kom. 0723-975-482.

Zespół, wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.

Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.

Pranie dywanów, tapicerek, ERZET, tel.
(0-46)832-82-12, 0608-172-838.

Lincoln limuzyna - śluby, tel. (042) 71923-43.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela, zabawy,
tel. kom. 0507-792-106.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i okolice,
tel. (042) 719-15-31, tel. kom. 0887-797-225.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0783-883-449.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784-487536, 0513-748-813.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Masaże lecznicze, tel. kom. 0664-011476 po 16.00.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, wolne terminy,
tel. kom. 0601-792-179.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0609661-559, 0880-442-001.
Dekoracja sal weselnych, pokrowce, obrusy,
tel. kom. 0693-776-474.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Usługi transportowe Fiat Ducato, tel.
kom. 0788-769-879.
Dorabianie kluczy różnych, również nawiercanych i Gerda „rurka”. Czerwony kiosk, przy bl.
24, Bratkowice, tel. kom. 0606-319-335.
Śluby Jaguar Sovereign 20-letni, tel.
kom. 0603-107-489.
Przyjmę reklamę na duży samochód dostawczy
5 tys km/mies., tel. kom. 0664-013-145.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom. 0607777-304 0509-766-163.
Gabinet Naturalnej Medycyny, tel. kom.
0791-189-485.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja,
tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171-1
91.
Dekoracja kościołów, sal weselnych i innych,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom. 0512-250-166.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon, stroje
łowickie) - wesela, doświadczenie, tel. kom.
0698-085-068.
BUS 9 OSÓB, ŁOWICZ, tel. kom.
0505-500-338.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Informatyk, tel. kom. 0605-274-529.
Kucharz, imprezy okolicznościowe, tel. kom.
0505-140-392.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy model - śluby, tel. kom. 0728-348-420.
Odnowię - pomaluję meble, tanio, tel. kom.
0661-853-627.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
DJ. Profesjonalne prowadzenie imprez okolicznościowych, wesela, 18-stki, dyskoteki
szkolne, itp., tel. kom. 0692-345-655.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.

Pan 41 lat pozna panią, tel. kom. 0691-809-835.
Kawaler 36 lat pozna Panią stanu wolnego, cel
stały związek, tel. kom. 0785-446-758.

Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice,
u. Kilińskiego 26, godz.11.00-16.00, tel. (046)832-29-33, 0602-648-193.
Wypożyczę tanio stół wiejski, beczułki dębowe z kranikiem, możliwy dowóz, tel. kom.
0889-994-992.
Ścinka drzew w miejscach trudno dostępnych, tel. kom. 0604-622-534.
Naprawa komputerów z dojazdem do domu,
tel. kom. 0694-130-410.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Bramy, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje
stalowe, tel. kom. 0602-246-353.
Profesjonalne strony www i serwisy
internetowe. Konkurencyjne ceny, tel.
kom. 0501-431-986.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692, 0512342-751.

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

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Język angielski - korepetycje, tel. kom. 0698514-448.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Kursy: j. angielski, niemiecki, Stryków, tel.
kom. 0696-751-596.
Prezentacje maturalne, doświadczenie,
tel. kom. 0600-626-712.
Chemia, tel. kom. 0601-613-963.

Korepetycje - język angielski, tel. (046) 83795-02, tel. kom. 0885-917-296.

Prezentacje maturalna, doświadczenie, tel.
kom. 0608-433-138.

Wywrotka: piach, żwir, gruz, ziemia, inne, tel.
kom. 0602-520-195.

Studentka III roku niemieckiego udzieli
korepetycji, okazja, doświadczenie, również
pedagogiczne (dzieci, egzamin gimnazjalny,
przygotowanie do matury), tel. kom. 0508503-203 po 15.00-tej.

AGD - serwis, tel. (0-46)832-27-61, 046/83362-00.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8:00-20:00.
Wypożyczę stół wiejski + akcesoria, tel. kom.
0513-149-250.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Kłopoty z dłużnikiem? Profesjonalna
pomoc prawna - skutecznie. Biuro
Finansowe “A-LEX”, tel. kom. 0608224-789.

Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.

Prezentacje maturalne, niedrogo i solidnie, tel.
kom. 0509-766-108.
Język angielski korepetycje - studentka filologi,
Zduny, tel. kom. 0889-842-738.
Korepetycje: jęz. angielski tel. 0691-171-202,
jęz. francuski tel. 0506-707-187.

Firma Voltamp, usługi elektroinstalacyjne,
montaż instalacji elektrycznych, wideodomofony, monitoring, systemy alarmowe, tel. kom.
0696-037-158.
BUS 9-osobowy, tel. kom. 0506-138-206.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0509614-224.

Pomoc w nauce, wypracowania, tel.
kom. 0509-428-674.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
lekcje, tel. kom. 0501-475-100.

Stylizacja paznokci (metoda akrylowa,
żelowa, french styl, manicure, uzupełnienie). Zadzwoń, umów się na wizytę,
tel. kom. 0790-502-164.

Sprzedam pszenżyto z żytem i pszenżyto, tel.
kom. 0602-689-205.

Kupie jęczmień paszowy, odbiór własnym
transportem min. 8 t, tel. kom. 0880-350-450.

Kupie byczki mięsne 150-250 kg, tel. kom.
0602-211-613.
Skup bydła rzeźnego w każdą środę
o godz. 8.00 w Niedźwiadzie nr 34, tel.
kom. 0504-270-890.
Kupię kaczki rosołowe, tel. kom. 0888300-626.
Kupię byki mięsne, mieszane do 400 kg, tel.
kom. 0603-802-304.
Prosięta każdą ilość, tel. kom. 0516-625-871.

Ciągnik 914, 1014 lub 1224, tel. kom. 0510281-982.
C-360-3P lub Zetora, tel. kom. 0503-952792.
Przetrząsaczo-zgrabiarkę 4, najlepiej do remontu, tel. kom. 0885-448-473.
Opryskiwacz sadowniczy 1000 l, tel. kom.
0696-062-697.
Kupię kosiarkę listwową „Osę”, zgrabiarkę 4,
glebogryzarkę, tel. kom. 0502-939-200.
Kupię ładowacz zawieszany na tył ciągnika,
widły + łyżka, tel. kom. 0661-385-120.

Owies, tel. (046) 838-52-00.

Pszenżyto, tel. kom. 0696-794-219.

SPRZEDAM PSZENŻYTO I MIESZANKĘ, TEL. KOM. 0698-221-774.
Obornik koński sprzedam, Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Sprzedam siano i słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-71-71.

Sprzedam zboże, tel. (046) 839-13-52.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza,
tel. kom. 0606-370-008.
Sprzedam 3 t owsa, 3 t pszenżyta, tel. kom.
0503-124-344.
Duża ilość sianoliszonki, tel. kom. 0602522-478.
Ziemniaki Bryza, Satina, Denar, tel. kom.
0791-187-027.

Słoma żytnia ze stodoły w małych kostkach,
wieś Wygoda 31.

Lekcje gry na gitarze, tel. kom. 0691-646-992.

Zboże paszowe, tel. (046) 839-63-24, tel. kom.
0600-763-979.

AUDI A6, czarna perła, śluby, tel. kom.
0509-019-622.
Profesjonalnie pranie dywanów i tapicerki,
Rawa i okolice, tel. kom. 0508-265-167.

Chemia, fizyka, matematyka, tel. kom. 0698402-521.

Sprzedam mieszankę owies i pszenżyto, okolice Dmosina, tel. kom. 0504-832-533.

Sprzedam korzonki buraczane 15 t, tel. kom.
0886-825-610.
Sprzedam 20 t pszenicy dobrej jakości, tel.
kom. 0507-209-008.
Pszenica paszowa, tel. kom. 0604-526-273.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom. 0609705-840.
Wapno defekacyjne, wysłodki buraczane, tel. kom. 0502-384-747.
Siano w kostkach siane, mieszanka żyto z
pszenżytem, tel. (046) 837-10-04, tel. kom.
0607-049-566.

Kukurydza sucha, cena 550 zł/tona, tel. kom.
0601-775-632.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0793-009852.
Sprzedam marchew odpadową, ziemniaki
paszowe, tel. (046) 838-04-73.
Słoma w kostkach z pszenżyta, tel. kom.
0507-194-817.
Żyto 5t, owies 5t, tel. kom. 0661-162-575.
Siano prasowane i luzem, tel. (046) 83038-98.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 837-23-88.
Sianokiszonka i słoma w balotach, Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.
Sprzedaż otrąb oraz wymiana na
zboże, tel. (042) 719-20-01, tel. kom.
0501-713-862.
Sprzedam siano prasowane, słomę oraz pszenicę, pszenżyto, mieszankę zbożową, tel. kom.
0668-419-928.
Słoma belkowana 600 szt., tel. kom. 0694791-720.
Ziemniaki odpadowe duże, tel. kom. 0604251-385.
Słoma, bele 120x120, tel. kom. 0606324-970.
Odpady marchwi, możliwość dowozu, tel.
(0-46)831-34-53, wieczorem.
Sadzonka truskawki i porzeczki, tel. kom.
0665-517-443.
Słoma i siano, tel. kom. 0696-067-889.
Sadzonka truskawki- Hanoya, tel. kom.
0503-877-209.
Siano, tel. kom. 0501-421-893.
Marchew, tel. kom. 0601-942-571.

Sprzedam żyto, tel. kom. 0691-243-245.
Siano belowane i luzem, tel. (046) 83967-95.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0603754-598.
Wytłoki jabłkowe, świeże z dostawą do
klienta. Wystawiamy fakturę VAT, tel.
kom. 0693-025-909.

Loszki, knury hodowlane, wolne od Aujeszkyego i innych chorób, wraz z transportem,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Krowa po wycieleniu, Jacochów 69,
tel. (046) 835-20-24 po 20-tej.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 839-13-48.

Sprzedam odpady z marchwi, tel. kom. 0506293-986.

Sprzedam jałówki na wycieleniu, tel. (046) 83827-40.

Przywiozę młóto browarniane i wytłoki
jabłkowe 2 x 6 t, tel. kom. 0605-629839.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0667-667-087.

Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, tel.
kom. 0515-236-142.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 83961-38, tel. kom. 0693-470-907.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień, Sanniki, tel.
kom. 0666-862-918.
Słoma w belach, tel. kom. 0781-941-297.
Kupię pszenżyto, jęczmień, pszenicę paszową.
Duże ilości, odbiór własnym transportem, tel.
kom. 0692-292-969.

Sprzedam sadzonki truskawek różne odmiany,
tel. kom. 0514-407-949.

Wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe z
dowozem, tel. kom. 0695-608-762.

Korepetycje matematyka, fizyka, tel. kom.
0691-646-992.

Angielski: ogólny, biznesowy: indywidualnie
i dwuosobowo; doświadczenie w pracy z
firmami, tel. kom. 0501-389-382.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach, słomę
duże bele, siano w kostkach, tel. kom. 0887408-903.

Sadzonka porzeczki czarnej i truskawki, tel.
(0-46)833-05-35.

Żyto, jęczmień, kukurydza, sianokiszonka, tel.
kom. 0506-115-015.

Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, kukurydzę,
sadzonki porzeczek, tel. kom. 0602-673-181.

Siano belowane, tel. kom. 0502-678-779.

Matematyka - korepetycje (doświadczenie),
tel. (046) 837-01-80.

Angielski, tanio, tel. kom. 0607-160-766.

MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.

Kupię porodówki dla loch, tel. kom. 0695493-616.

Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0697746-859.

Angielski, tanio, tel. kom. 0667-160-766.

Sprzedam 30 t pszenżyta po 50 zł, tel. kom.
0607-813-558.

Pilnie sadzonka aroni i siano (dwie przyczepy),
tel. kom. 0667-133-823.

Potrzebne korepetycje z fizyki (gimnazjum), Łowicz, tel. kom. 0694-601-984.

Angielski, studentka, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0501-748-689.

Sprzedam sadzonki truskawek, tel. kom.
0508-024-505.

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

Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.

Geografia matura, Łowicz, tel. kom. 0692577-898.

Sprzedam pszenżyto, pszenżyto z żytem i mieszankę zbożową, tel. kom. 0693-922-742.

Sadzonka porzeczki czarnej, tel. (0-46)83186-16.

Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.

Karcher - pranie dywanów i mebli tapicerskich,
tel. kom. 0506-138-206.

Samotny, blisko 50-tki, szczupły, bez zobowiązań, z temperamentem, bez nałogów,
niekarany, opiekuńczy, pozna niekaraną, bez
nałogów, szczupłą, wierną, może być dużo
młodsza, tel. kom. 0664-745-567 tylko sms
bez nr zastrzeżonych.

Kupię słomę, tel. kom. 0663-319-284.

Biologia, matura, tel. kom. 0665-110-977
Łowicz.

Ogrody, trawniki, tel. kom. 0603-754-598.
Transport dostawczy skrzynia 2x4 m, tel. kom.
0506-671-456.

Siano belowane, tel. (042) 719-48-16, tel. kom.
0691-994-816.

Sprzedam żyto, tel. (046) 838-78-46.

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

Zespół Muzyczny SEBII, imprezy, www.sebii.
pl, tel. kom. 0503-580-514.

Kupię siano z dostawą na miejsce (okolice
Głowna), tel. kom. 0607-344-403 0607508-808.

Dwie jałówki cielne, dwie jałówki roczne,
zbiornik na mleko, tel. (046) 838-84-18, tel.
kom. 0695-301-081.

Angielski,tanio,tel.kom.0602-354-474po16.00.

Od projektu do druku - wizytówki, kalendarze,
ulotki itd, tel. kom. 0506-138-206.

DJ - imprezy, tel. kom. 0791-038-759.

WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.

Sprzedam czosnek do sadzenia, tel.
kom. 0604-262-184.

Chemia korepetycje, matura, tel. kom. 0601613-963.

Roboty ziemne, tel. kom. 0507-157-756.

Kupię zboża paszowe, własny transport,
gotówka, tel. kom. 0504-561-585.

Język polski - korepetycje, szk. podst., gimnazjum, prezentacje maturalne, tel. kom. 0666284-990 po 17.00.

Transport, przeprowadzki, tanio, tel. kom.
0790-019-829.

Do ślubu nowym MERCEDESEM E, tel.
kom. 0792-455-236.

Jałówka na wycieleniu, Bąków Górny,
tel. kom. 0502-155-162.

SADZENIAKI ZIEMNIAKA oferuje Firma
Nasienna GRANUM Sp.j Łowicz, ul. Katarzynów 46, tel. (046) 837-23-05.

Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.

Wypożyczalnia busów, przyczep, lawet MULMAR, tel. kom. 0602-749-718.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0695761-300.

Korepetycje: jęz. angielski, tel. kom. 0500173-474.

Nauczyciel języka angielskiego udzieli korepetycji, z dojazdem do ucznia, tel. kom.
0886-131-997.

Ogrody, projekt, wykonanie, pielęgnacja, tel.
kom. 0790-019-829.

Kupię sadzeniaka Irgę z papierami, tel. kom.
0515-182-587.

Matematyka dla studentów, licealistów, gimnazjalistów, tel. kom. 0792-245-010.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0602129-834.

Ogrodnicze, tel. (0-46)833-74-31, 0504688-169.

Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. (024) 23652-58 po 20.00.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.

Korepetycje - matematyka, tel. kom. 0503052-922.

Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
Możliwość kupna towaru, faktury VAT, tel.
(0-46)830-22-54, 0502-321-194.

Siano sprzedam, Domaniewice, tel. (046) 83838-88.

Prosiaki, byczki, tel. kom. 0603-609-674.

Układanie kostki brukowej i granitowej,
www.magbud.cba.pl, tel. kom. 0660306-446.

Cyklinowanie, układanie parkietów, tel. kom.
0666-088-518.

Kupię cebulę, ziemniaki, buraczek, tel. kom.
0695-052-735.

Słoma w dużych belach, tel. kom. 0696794-219.

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Meble kuchenne, garderoby, szafy wnękowe,
tanio i solidnie, tel. kom. 0662-293-805.

Usługi transportowe, tel. kom. 0889-779-227.

Atrakcyjna panna po 40-ce pozna wolnego
pana bez zobowiązań. Tylko poważne i przemyślane SMS-y, tel. kom. 0504-953-121.

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.

Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.

Zespól- wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.

Wszystkich samotnych zapraszamy do placówki „Przystań Samotnych Serc” - usługi
matrymonialne, Sochaczew, czynne: wtorek,
czwartek, sobota w godz. 10.00-17.00, tel.
kom. 0518-997-388.

Kapusta biała holenderska, duże ilości,
tel. (046) 856-83-50, tel. kom. 0664-083-373.
Sprzedam siano, tel. (046) 838-45-80.

Byczek ok. 300 kg, tel. kom. 0601-615-639.

Sprzedam 2 krowy na wycieleniu, listopad i
grudzień, likwidacja, tel. (046) 838-15-72.
Sprzedam jałówkę i kwotę mleczną 2951 kg,
tel. (046) 839-40-02 po 19.00.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel. kom. 0798122-595.

Sprzedam 2 krowy wysokocielne, Julianów
17.
Sprzedam krowę cielną, Domaniewice, Długa
Wieś 32, tel. (046) 838-38-75.
Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0693975-413.
Sprzedam jałówkę cielną, 2.XII, tel. kom.
0722-331-153, 0693-136-300.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i
wyciąg obornika nieużywany, Bocheń
18.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, czas wycielenia 6 XII, tel. (046) 839-63-21.
Krowa, lat 9, na wycieleniu, Urzecze 69,
tel. (046) 838-81-12.
Sprzedam jałówki na ocieleniu: 6.12.2008,
17.12.2008, tel. kom. 0692-556-557.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie
20.11.2008, tel. (024) 277-95-11, tel. kom.
0517-225-972.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0889-125-136.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0603-975424.
Młode krowy mleczne, tel. kom. 0661-587752.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin
16.11.2008, tel. (046) 835-23-35 po 15.00.
Króliki mięsne ok. 150 szt., tel. kom.
0697-634-257.
Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0608861-854.
Krowa z mlekiem i jałówka cielna, wycielenie
XI, tel. kom. 0663-647-095.
Dwie jałówki na wycieleniu, krowa z mlekiem.
Urzecze 73, tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam jałówkę i krowy. Likwidacja, tel.
kom. 0692-650-279.
Jałówka wysokocielna. Błędów 40.
Sprzedam 4-letnią krowę na wycieleniu, termin
28.XI, tel. (046) 838-43-60.
Sprzedam 50 szt, prosiąt po 35 kg, tel. kom.
0782-583-272.
Sprzedam knurka, tel. kom. 0663-319-284.
Jałówka 14 miesięcy z dobrych krów, tel. (046)835-33-02 dzwonić po 18-tej.
Jałówka cielna, tel. kom. 0507-731-265.
Jałówka, termin wycielenia 16.XI, tel. (046)35-23-35 po 16-tej.
Krowa po wycieleniu, tel. kom. 0607-783-202.
Krowa mleczna, 3- letnia, tel. kom. 0667373-332.
Kozy mleczne, ośmiomiesięczne, kózka i
koziołek, tel. kom. 0697-025-388.
Dwa źrebaki zimnokrwiste 5- miesięczne, tel.
kom. 0781-044-842.
Źrebak, krowa zacielona, mieszanka, tel. kom.
0721-108-001.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Przetrząsarka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0511-345-546.
Rozsiewacz Amazone hydrauliczny, tel. kom.
0511-345-546.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska Sip,
tel. kom. 0697-714-837.
Siewnik nawozowy Sulky 800 kg, sadzarka
do ziemniaków, redło do ziemniaków, siewnik
nawozowy Lejek, pompa szambiarka, tel. kom.
0600-415-353.
Prasa kostkujca Z-224, stan bdb, prasa
rolująca Grenland, baloty 120x120,
sznurek, rotor, noże, stan bdb, tel. kom.
0721-469-563.
Sprzedam rozsiewacz nawozu 2- talerzowy,
800kg, agregat uprawowy 3,6m, pług 5- skibowy, sadzarka do ziemniaków, przyczepa
samozbierająca „jugosławianka”, tel. kom.
0602-211-613.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
Sprzedam Ursus 1224 lub zamienię, tel. kom.
0663-994-140.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Obcinarka do cebuli, obsypnik kopców,
rozsiewacz RCW3, cedzarka do warzyw 2 i
4-rzędowa, kosiarko-rozdrabniacz 3 m, tel.
kom. 0692-630-295.
Zgrabiarka Fella Tandem, tel. kom. 0511345-546.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne, Biała
k. Zgierza, tel. kom. 0501-363-951.
Pług 2-skibowy, kosiarka rotacyjna, rozrzutnik
1-osiowy, tel. (046) 838-12-30.
Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu,
tel. kom. 0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
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Deszczownie z silnikiem, 1997 rok, tel. kom.
0693-531-562.

Sprzedam glebogryzarkę 1,65 m, przetrząsarko
-zgrabiarkę 7 lub 4, tel. kom. 0785-641-260.

Pług 3, kultywator 2,70 „Grudziądz”, tel. kom.
0880-353-819.

Śrutownik bijakowy z podajnikiem (niemiecki), tel. kom. 0608-263-145.

Sprzedam prasę Z-224 z podajnikiem,
tel. (024) 282-27-75.

Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0604844-505.

Rozdrabniacz do buraków i warzyw 1,5 kW
Jemioł, tel. kom. 0880-353-819.

Dmuchawa do suszenia, tel. kom. 0608263-145.

Rozrzutnik Tandem 6 t, 4 lata, stan bdb, drabinka do prasy, tel. (046) 838-49-92.

Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę,
sadzarkę czeską do ziemniaków, pług dwuskibowy. Kocierzew Płd. 15.

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

Rozrzutnik obornika 2-osiowy sprawny, obsypnik ziemniaków III, tel. kom. 0697-925-953.

Śrutownik Bąk 7,5 kW (bijakowy), tel. kom.
0880-353-819.

Pompa wtryskowa do C-360, gaźnik do Łada
2107-nowy, tel. kom. 0667-065-843.

Kopaczka 2-rzędowa, tel. kom. 0502-939200.

Opryskiwacz, rozsiewacz Kos, przyczepa
1-osiowa, tel. kom. 0600-362-614.

Pług 3-skibowy obrotowy, tel. kom. 0693441-557.

Opiełacz do buraków, warzyw i truskawek
6-rzędowy - wielorak, tel. kom. 0502-939200.

Pług obrotowy 3-skibowy, stan bardzo dobry,
cena 4200 zł, tel. kom. 0601-775-632.

Silos na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 5-gwiazdowa, tel.
kom. 0502-939-200.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy, 1994 rok, tel.
kom. 0696-395-098.

Przyczepa 6 t sztywna, stan bdb, 4500 zł, tel.
kom. 0506-123-651.

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

Sprzedam ciągnik Ursus C-385, zarejestrowany, tel. kom. 0609-297-633.

Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.

Zbiornik na mleko 350 l, tel. kom. 0669026-444.

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

Przyczepa ogrodnicza, pompa do nalewania
paliwa elektryczna, piła spalinowa do drewna,
tel. kom. 0697-343-849.

Ursus C-360, 1985 rok, oryginał z kabiną, prasa
zwijająca Warfama Z-543, 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0693-136-318.

Waga 1,5 t, 1 t, rozsiewacz wapna,
tel. (046) 838-11-90.

Prasa Z-224/1, 1997 rok, I właściciel, tel. kom.
0791-542-072.

Siewnik zbożowy Fiona, stan bdb, 2100 zł, gruber 9 łap, 3000 zł, tel. kom. 0663-647-066.

Opryskiwacz 600 l, tel. kom. 0781-941-297.
Bizon, talerzówka 3 i 8 m, pług 4-skibowy, tel.
kom. 0664-083-373.

Deutz Fahr 140 KM, 2001 rok, I właściciel,
kupiony Agroma Kutno, pług Overum, 2001
rok, 5-skibowy obracany, tel. kom. 0602673-181.

Tury nowe do: C-360/330, 3512/2812, MF
255/235, T-25. Hydrauliczne i na linkę.
Najnowsze mocowania. Transport, tel. kom.
0608-128-670.

C-360, tel. (046) 838-84-18, tel. kom. 0695301-081.

Sprzedam Ursus 4512, 1980 rok, 2K, stan bdb,
tel. (024) 277-72-47, tel. kom. 0605-158-374.

C-330M, 1988 rok, C-330M, 1987 rok. Oryginały, tel. kom. 0608-128-670.

Sprzedam kabinę do ciągnika z błotnikami
MF255, tel. (046) 838-11-75.

T-25 oryginał, rozrzutnik 2-osiowy, pług
2-skibowy, tel. kom. 0608-128-670.

Przyczepa rolnicza 6 t wywrot HL na szerokich
kołach i 4,5 t z nadstawkami do zielonek,
schładzalnik na mleko 600 l, tel. kom. 0660408-769.

Tur 3-sekcyjny „Hydramet”, stan idealny, tel.
kom. 0608-128-670.

Ursus 2812, tel. kom. 0692-387-028.
Rozrzutnik dwuosiowy 4 tony, 7,5 tys. zł., tel.
kom. 0668-204-936.
Cyklop polski, z kabiną, tel. kom. 0668355-034.
Agregat nowy podorywkowy na 7 graczek 3m,
talerze, wałek, tel. kom. 0604-353-632.
Sprzedam ciągnik Władimirec T25A, po remoncie kapitalnym, tel. kom. 0698-038-765.
MTZ 80 z Turem, 1990 rok, tel. kom. 0782647-708.
C-330, 1975 rok, po kapitalnym w 2008, tel.
kom. 0503-499-047.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
prasę kostkującą Z-224, ładowacz czołowy
3-sekcyjny do Zetora, dmuchawę pionową do
siana, tel. kom. 0661-323-863.

Kabiny C-330, C-360, Tury C-330, C-360,
tel. kom. 0608-684-292.
Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał, tel. kom.
0791-979-071.
Rozrzutniki tandem 6 t, talerzówki, agregaty,
kabiny, tury, tel. (046) 837-53-86.
Gniotownik Sipma H-733, mieszalnik 1,2 t, jak
nowe, tel. kom. 0603-609-674.
Siewnik 17 rurek z bronami zagarniającymi,
tel. kom. 0697-270-723.
Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0503-124344.
Rozrzutnik obornika 3,5t, kosiarkę rotacyjną
czeską, tel. kom. 0608-215-470.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Ciągnik z Turem po remoncie, tel. kom.
0880-622-387.
Ferguson przedni napęd, 1983 rok, tel. kom.
0500-158-710.
Sprzedam agregat uprawowy, szerokość robocza 3 m, tel. kom. 0501-850-017.
Sprzedam kombajn Anna, tel. kom. 0693552-221.
Ciągnik Massey Ferguson 225, 1990 rok, 3400
Mtg, kabina, I właściciel, stan bdb, 30000 zł do
negocjacji, tel. kom. 0507-053-839.

Przyczepka typu Sam, nierejestrowana,
1,50x2,50 m, tel. kom. 0607-624-733.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
tel. (046) 838-23-19.
Opryskiwacz 1000 l polowy 12 m ciągany, tel.
kom. 0696-395-098.
Zetor 5211 1987r, siewnik Poznaniak,
pług 4-skibowy, I właściciel. Zakulin 8,
tel. (046) 838-89-41, tel. kom. 0602-731-582.

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 t, tel. kom.
0604-866-936.
Ciągnik Ursus 4512, 1993 rok, tel. kom.
0695-432-789.
Sprzedam rozdrabniacz Jemioł, tel. kom.
0601-662-915.
Ciągnik C-4011 przerobiony na C-360, stan
bdb, tel. kom. 0605-661-371.
Sprzedam Zetor 5211, 1986 rok lub zamienię
na większy, tel. kom. 0886-158-716.
Ursus C-360, tel. kom. 0602-249-820.
Ciągnik silnik C-330, tył Zetora, przyczepa 3,5
t, tel. kom. 0792-249-946.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom. 0792249-946.
Przyczepa samozbierająca, 22 noże tnące,
łamany dyszel, ładowność 4 t, Orkan 2,
tel. (046) 838-13-40, tel. kom. 0609-541-340.
Ciągnik Case International 4x4 1993 rok, 125
KM, tel. kom. 0509-934-160.
Beczka asenizacyjna, 4500 l, tel. kom. 0698356-221.

Agregat podorywkowy 6-łapowy, 2-letni, tel.
kom. 0691-032-357.
Sprzedam schładzalnik 420 l, kwotę mleczną
29000, tel. (046) 838-28-19.

Kombajn Anna, 1992 rok, tel. (024) 26077-82.
C-360-3P, Zetor 4 + Tur, Zetor 3, MF sadownik,
MTZ, Fiat, 4x4 + maszyny, siewniki 2 - 4 m
Anna, silniki, opony, kerszer, tel. kom. 0504475-567.
Wspomaganie do układu kierowniczego do
ciągników Ursus C-330, C-360, T-25, tel. kom.
0692-335-998.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Dwie jałówki cielne, tel. kom. 0507-209-008.
Ładowacz Cyklop, 1990 rok, siewnik zbożowy
4 m Amazone, tel. kom. 0600-822-089.
Deutz Fahr DX 90, 1990 rok, tel. (046) 83888-52, tel. kom. 0501-291-914.

Rozrzutnik obornika 9 t, przetrząsacz Stoll, tel.
kom. 0693-830-160.

Dmuchawa do siana i zboża, talerzówka,
kultywator, sadzarka, przetrząsacz konny, tel.
kom. 0605-996-310.

Waga stacjonarna 1 t, silnik C-360-3P, tel. kom.
0693-830-160.

Agregat z wałkiem, sadzarka łańcuchowa, tel.
kom. 0695-409-992.

Koparka ciągnikowa, tel. kom. 0506-115015.

Pług 3 Grudziądz, przyczepka ciągnikowa
1-osiowa pod plandeką, 2 kuchnie węglowe,
tel. kom. 0664-485-229.

Sprzedam przyczepę wywrotkę na 2 tłoki, stan
bdb, tel. kom. 0601-662-955.

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

Ciągnik C-360, stan bdb z nowym Turem, tel.
kom. 0692-650-224.

Kombajn Bizon Z056 z sieczkarnią, 1985
rok, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0693-286-047.

Wycinaki do kiszonek mieczowe,
tel. (024) 356-20-88.
Sprzedam ładowacz Cyklop, ciągnik C-360 z
turem, kosiarkę rotacyjną czeską, zgrabiarkę 7,
tel. kom. 0606-882-785.
Ładowacz zawieszany na tył, widły + łyżka,
tel. kom. 0507-194-817.
C-330, tel. (046) 838-16-58 wieczorem.
Beczka asenizacyjna holenderska, tel.
kom. 0601-272-521.
Sprzedam ciągnik C 360 3P, rok 1989 i talerzówkę 16 talerzy, tel. kom. 0662-089-395.
Sprzedam: Ursus 3512 (600 mh), New Holland 5635 i Massey Ferguson 690, tel. kom.
0604-281-093.
Sprzedam opony 825x20, 4 szt. + fartuchy +
dędki, zużycie 10%, tel. kom. 0668-164-043.
Ursus 4512, 1989/1990 rok, kabina komfortowa, nowe szerokie opony, oryginalny
lakier, 4 tys. mh, I właściciel, Maurzyce 26,
gm. Zduny.

Ciągnik T-25, I właściciel, tel. kom. 0692799-842.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy 4 t radziecki, 1990 rok, stan dobry, tel. kom.
0606-490-951.
Ursus C-335, 1985 rok, 1600 Mth, stan bdb,
tel. kom. 0880-307-462.
Ursus C-4011, stan bdb, przyczepa 3,5 t,
kultywator 16-zębowy, opryskiwacz, ceny
do uzgodnienia, tel. kom. 0694-214-074 po
16.00.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy + dodatkowe
burty, stan bdb, tel. kom. 0607-889-255.
Zetor 10540 4x4, 1998 rok; 6340, 4x4, 1998
rok; beczka asenizacyjna HTS Forshnit 8000l
(plastik); prasa rolująca Deutsh Fahr Vicon,
2001 rok, tel. kom. 0608-420-169.
MF-255, 1993 rok, z kabiną komfortową,
1900 Mtg, prasa Z-224/2 Sipma, 2000 rok, z
podajnikiem, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1990 rok, ładowacz tur
do ciągnika Zetor 5340/7340 lub podobne, tel.
kom. 0692-601-689.
Ursus 3512, 1993 rok, komfortowa kabina, stan
bdb, tel. kom. 0604-898-691.

Przyczepa 6t, dojarka, kwota mleczna, tel. kom.
0504-514-717.

Kabina do MF-255 lub 3512, 1400 zł i kabina
do C-330 1000 zł, tel. kom. 0692-601-689.

Sprzedam mieszalnik i śrutownik walcowy, tel.
kom. 0693-117-878.

Sprzedam przyczepę HL 8011, wywrotka
na dwie strony, 10000 zł, tel. kom. 0605896-130.

Rozdrabniacz sadowniczy ( gałęziara), ciągniczek ogrodniczy Fortshrit z przyczepką i
osprzętem, łyżka do Białorusi 40-tka, silnik
elektryczny 22kW, tel. kom. 0504-178-884.

MTZ Pronar 82SA, 2006 rok, I właściciel,
tel. kom. 0666-936-403.

Sprzedam prasę rolującą Claas 46 (Arobale)
stan jak nowa, tel. kom. 0609-810-767.

Sprzedam Tura 17 Hydramet, udźwig 2300
kg + krokodyl do obornika, 9000 zł, tel. kom.
0605-896-130.

Przyczepka wywrotka 1-osiowa, rozrzutnik 6
tonowy Tandem mało używany - 1 sezon, tel.
kom. 0502-453-671.

Zetor 12145, 120 KM z Turem lub osobno,
50000 zł z Turem, bez 30000 zł, tel. kom.
0605-896-130.

Ładowacz zawieszany do bel do słomy,
tel. (024) 285-40-85.

Ursus 914, 2000 rok, I właściciel, 900
Mth, tel. kom. 0608-354-272.

Sprzedam Ursus 3512 1994r, 2700 Mph,
szerokie ogumienie, stan idealny, tel. kom.
0512-874-011.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, przyczepę wywrotką 4,5t dzwonić po 18.00,
tel. (046) 838-40-77.

Ursus C-360, 1982 rok lub C-360, 1978 rok,
tel. kom. 0607-809-288.

Barakowóz, kopaczka, śrutownik,
tel. (046) 837-66-52.

Sprzedam C-328, tel. kom. 0509-336-821.

Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny
rolnicze, pilarki i kosy, kosiarki, środki
ochrony roślin. Hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, Domaniewice, ul. Główna
6, tel. (046) 874-72-88, tel. kom. 0609455-676.

Widlak GPW-2009 z silnikiem C330, po remoncie, jak nowy, tel. kom. 0500-385-907.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem,
przyczepę, siewnik 21 rurek. Likwidacja, tel.
kom. 0888-107-443.

Prasa Sipma Z-224/1, 1992 rok, 10000 zł, tel.
kom. 0607-809-288.
Prasa rolująca Sipma Z-569/1, 2002 rok, tel.
kom. 0666-936-403.
Prasa rolująca Warfama Z-543, 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 0666-936-403.

Betoniarko-mieszarki napędzane
elektrycznie i hydraulicznie, tel. kom.
0608-128-670.
Kabina do C-330 i ciągnik T-25, tel. kom.
0511-305-217.
Siewnik Poznaniak 1987 rok, belki do opryskiwacza, tel. kom. 0603-592-345.
Ursus 1014 1993 r. stan bdb, tel. kom. 0516625-871.
Ciągnik Ursus C330, tel. kom. 0509-231830.
C-385, 1981 rok, stan dobry, tel. kom. 0608420-169.
Termit sadowniczy nowy, tel. kom. 0506188-515.

Koparko-spycharka Białoruś, typ rolniczy, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0601-775-632.
Rozrzutnik 2 osiowy i taśmociąg 27 m długi,
tel. kom. 0606-486-383.
Koparko-ładowarka MF50D i czarna ziemia,
tel. kom. 0513-890-660.
Ciągnik PRONAR MTZ 320A, 1999 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0692-902-246.
Koparka linowa KM 251, tel. kom. 0601348-899.
Zetor po kapitalnym remoncie-super stan, tel.
kom. 0506-609-999.
Rozrzutnik obornika dwu-osiowy, tel. kom.
0697-061-857.
Ciągnik Ursus 1614, 1995 rok, kombajn Anna,
tel. kom. 0600-946-244.
Opryskiwacz ślęza na kołach, tel. kom. 0661427-465.
Kopaczka ciągnikowa i przetrząsarko - zgrabiarka (słoneczko), tel. kom. 0605-090-901.
Pług 4-skibowy obrotowy, 3+1, tel. kom.
0698-684-914.
Opryskiwacz ślęza z małym koszem, tel. kom.
0678-369-693.
Glebogryzarka, tel. kom. 0667-373-332.
Prasa Sipma Z224, 2003 rok, tel. kom. 0697705-345.
Opryskiwacz 400 litrów z atestem, pług podorywka 5 grudziądz, tel. kom. 0697-025-388.
Zetor 5211, stan bardzo dobry, 1989 rok, tel.
kom. 0513-196-936.
Prasa Sipma Z224, 2003 rok, tel. kom. 0697705-345.

Siewnik Fiona 3 m, siewnik Fiona 2,5 m,
żmijka do zboża 8,5 m ocynkowana, tel. kom.
0792-999-135.
Dźwig do rozsiewacza przystosowany do
załadunku Bigmaków z nawozem; siewnik
Nordsten 3 m, 1997 rok, redlice talerzowe, tel.
kom. 0792-999-135.
Deszczownie szpulowe 300 m i 360 m;
rozrzutnik Duchne 10-12 t, tandem; siewnik
Amazone 4 m D7, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0792-999-135.
Talerzówka Kverneland 5,5 m hydraulicznie
składana; talerzówka Viking 3,6 m składana
do transportu, talerze o śr. 10 cm, tel. kom.
0792-999-135.
Ursus 1614 1993 rok, szybka skrzynia; prasa
Galligani zmiennokomorowa, szeroki podbierak; pług Overum 6-skibowy, obrotowy,
półzawieszany, tel. kom. 0792-999-135.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz
ulica Chełmońskiego 31. Specjalista chorób
psów i kotów. USG, Rentgen, EKG, badania
labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe.
www.tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-3524.
Sprzedam szczeniaki Owczarki Niemieckie,
tel. kom. 0604-448-293.
Yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Śliczne jamniczki 7-tygodniowe, zaszczepione
i odrobaczywione, tel. kom. 0886-440-8
52.
Szczeniaki amstaf, tel. kom. 0668-002182.
Sprzedam owczarki niemieckie - 6 tygodniowe, tel. (046) 837-07-40 do godz. 17, tel. kom.
0601-790-933.
Alaskan malamute szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
Pawie, ozdobne bażanty osiem gatunków, gęsi
trzy gatunki, kury araukany, białoczuby, tel.
kom. 0603-226-494.
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego
długowłose, tel. kom. 0660-516-919.
Sprzedam szczenięta pudel miniaturowy, tel.
kom. 0880-689-422.
Króle, tel. kom. 0500-296-173.
Fermę szynszyli, tel. kom. 0500-296-173.
Chart włoski, tel. kom. 0500-296-173.
Sprzedam 7-tygodniowe owczarki niemieckie, po rodzicach z rodowodem, tel. kom.
0694-308-076.
Sprzedam Owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.

Owijarka do sianokiszonek; pług Overum 4
obrót, 1998 rok, tel. kom. 0792-999-135.
Siewniki 4-rzędowe do kukurydzy z podsiewaczami nawozu Monosem i Pneumosen;
konstrukcja wiaty stalowej 12x24x4,8 m, tel.
kom. 0792-999-135.

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

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0607172-809.
Waga inwentarska 1 t, tel. kom. 0602-522-478.
Sprzedam 2 opony do MTZ 15,5x38, 120x18
szt., tel. (024) 285-42-23.
Sprzedam schładzalnik do mleka 350 l,
tel. (046) 838-75-23 po 18.00-tej.
Sprzedam dojarkę z bańkami, tel. kom. 0667667-087.
Sprzedam kwotę mleczną 32000 kg, tel. kom.
0667-667-087.
Kwota mleczna, tel. (046) 838-09-27.
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Tiben,
tel. kom. 0604-794-040.
Sadzonki porzeczki czerwonej Rondom Junkers, tel. kom. 0609-025-538.

Sprzedam szczeniaki Bernardyny, tel. kom.
0602-394-036.
Amstaff szczeniaki, tel. kom. 0502-601-047,
0502-221-091.
Czarny szczeniak Ratlerek, 0604109-057 po 16.00-tej, tel. kom. 0692405-410.
Owczarki niemieckie: pies i suka 7-miesięczne,
tel. kom. 0667-882-172.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0513-291600.
Sprzedam szczenięta Labradory maści czarnej
i biszkoptowej, tel. (046) 838-80-83, tel. kom.
0668-171-618.
Perliczki - brojlery, króliki - barany francuskie,
tel. kom. 0603-708-043.

Kwota mleczna 3,5 tys l, tel. kom. 0663647-066.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, West, Cavalier,
Szpic pomeranian. Szczenięta, tel. kom.
0662-093-975.

Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167670.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0784-790893.

Sprzedam kwotę mleczną 6tys. litrów, tel. kom.
0512-874-011.
Sprzedam opony rolnicze 14.9x28, nowe, 1300
zł, tel. kom. 0600-326-597.

Oddam w dobre ręce szczenięta ośmiotygodniowe mieszańce jamnika oraz 1,5-roczną sukę ich matkę, tel. kom. 0694-535-4
33.

Pług Krone 3-skibowy, obrotowy, zabezpieczenia resorowe, stan bdb, rozrzutnik Fortschritt
T-088 12 t + nadstawki do kiszonek, po odbudowie, tel. kom. 0792-999-135.

Sprzedam kwote mleczną, gm. Sanniki, tel.
kom. 0602-670-883.

Sprzedam psy owczarki niemieckie 3-miesięczne, tel. kom. 0668-478-617.

Kwota mleczna, tel. (046) 838-82-10 po
18.00-tej.

Szczeniak Amstaff pręgowany, tel. kom.
0666-097-127.

Rozrzutnik Borchard 8-9 t, hydrauliczna
klapa, stan jak nowy, pług Kverneland F-160
4x4, nowe elementy robocze, tel. kom. 0792999-135.

Dam 1 ha sadu wiśniowego do wykarczowania, tel. kom. 0606-663-868.

Sprzedam Yorka półtorarocznego, tel. kom.
0507-081-037.

Kwota mleczna 6000 kg, tel. kom. 0694903-163.

Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0666-022-744.

Sprzedam młodą sukę Dobermana 8-miesięczną, tel. kom. 0784-096-656.

Drzewka śliw Lepotica, Herman, tel. kom.
0504-313-270.

Sprzedam kucyki, tel. (046) 839-65-70.

Przyczepa technologiczna Fortschtitt Annaburger do kiszonek, hydrauliczna klapa, rotor
dozujący; Case Maxmus 5140 1992 rok, tel.
kom. 0792-999-135.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 5, jęczmień i pszenżyto, tel. kom. 0889-513-764 po 18.00-tej.
Zetor 5320 i Ursus C-360, tel. kom. 0502355-889.
Owijarka Sipma, tel. kom. 0606-324-970.
Ciągnik 3512, 1996 rok, tel. (042) 719-60-14.
Ciągnik 3512, 1998 rok, tel. kom. 0601343-854.
Rozrzutnik 1-osiowy, 2900 zł, tel. kom.
0503-730-843.

Ładowacz czeski UNHZ 500, stan bdb,
w oryginale. Nowa mocniejsza pompa.
Cena do uzgodnienia., tel. kom. 0609310-849.

Orkan 2, kabina C-360 lub C-330, opryskiwacz
400l, tel. kom. 0607-809-288.
C-330, 1971 rok z kabiną, tel. kom. 0880353-819.

Ciągnik C-360, 1985 rok, kombajn Bizon, 1989
rok, tel. kom. 0600-335-473.

Kultywator 16, rozdrabniacz Bąk,
tel. (046) 838-99-25.

Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, stan bdb, tel.
kom. 0880-353-819.

Pług 2-skibowy zagonowy, pług 3-skibowy zagonowy, pług 2-skibowy obrotowy, kopaczka
do ziemniaków i obsypnik do ziemniaków, tel.
kom. 0504-335-941.

C-330, tel. kom. 0504-202-361.

Ursus C360, rok 1978, rozrzutnik 2osiowy, rok
1984, kultywator, brony trójki i lekkie posiewne, pług 3-skibowy, beczkowóz aluminiowy
1200l 2-osiowy, waga 200 i 800kg, tel. kom.
0885-842-963.

Sprzedam tunel foliowy, tel. kom. 0696923-893.
Kwota mleczna 48782 l, schładzalnik do mleka
525 l, 1997 rok, dojarka Alfa-Lawel 2 szt., tel.
kom. 0781-319-650.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0667257-460.
Wytłoki z jabłek- sprzedaż, dowóz do klienta,
tel. kom. 0604-976-593.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0663-319-284.
Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.
Sprzedam schładzalnik do mleka 520 l, Weldholmz, stan bdb, kwotę mleczną 20000 kg,
krowę. Pilaszków 62, tel. (046) 837-14-07.

Sprzedam szczeniaki rasy Amstaf
(odrobaczone), tel. kom. 0608-179-3
12.
Klacze w różnym wieku z bardzo dobrym
pochodzeniem, tel. kom. 0506-169-967,
0501-369-831.
Okazja! Ogierek dziewięć miesięcy kary,
w rodowodzie Enetyc, Kwartet, Dakota,
1600 złotych, tel. kom. 0506-169-967, 0501369-831.
Labrador biszkoptowa suczka, 2 miesiące, tel.
kom. 0602-250-573, 0501-101-691.
Dziki, tel. kom. 0510-739-886.

Sprzedam 3 tunele, tel. kom. 0509-195-085.

Szczenięta West, Terierr, cena 800 zł, tel. kom.
0512-365-442.

Siatka ogrodzeniowa, pszenżyto, kojce dla
świń, maciory, tel. (042) 719-62-03.

Roczny Labrador, tel. kom. 0664-477
-672.

Obornik bydlęcy- tanio, tel. kom. 0503063-977.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0606-511435.
Kucyki, tel. kom. 0506-609-999.
Dwuletnia suka i trzymiesięczne suczki
owczarka niemieckiego, tel. kom. 0661872-434.

Zbiornik na zboże 30 t z blachy falowej ocynkowanej, tel. kom. 0608-263-145.
Pług 3-skibowy obrotowy “Nemeyer” do
remontu (brak 4 desek), tel. kom. 0608263-145.

Szczeniaki Bernardyny, tel. kom. 0697369-886.

Autolaweta przewóz maszyn rolniczych, tel.
kom. 0781-941-297.

Pieski ratlerki 4- tygodniowe, tel. kom. 0663317-719.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,  
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46)
830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

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

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

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

To był
niezwykły wyścig!
Od samego początku, gdy pod koniec 2006 roku zaczęli wyłaniać się aktorzy tego dramatu, wiadomo było, iż
będą to wybory „pierwszych razów”.
Czy nominację zdobędzie pierwsza
w historii kobieta Hillary Clinton, czy
też pierwszy w historii czarny polityk
Barack Obama? Pierwszy w historii kandydat pochodzenia latynoskiego (Bill Richardson), pierwszy pochodzenia włoskiego (Rudy Giuliani),
a może pierwszy wyznania mormońskiego (Mitt Romney)? A jeśli nie któryś z „pierwszorazowców”, to może
najstarszy w historii kandydat John
McCain? (...)
Miliony zaangażowanych. Pamiętam mroźny styczniowy wieczór w miasteczku Atlantic, które sprawiało wrażenie zagubionego w czasie i przestrzeni.
Skansen z lat 70. pośród bezkresu równin stanu Iowa. I właśnie w ten styczniowy wieczór, gdy zobaczyłem tłumy
mieszkańców Atlantic, którzy zamiast
oglądać telewizję, zebrali się w Ośrodku Miejskim, by wziąć udział w prawyborach - wielu po raz pierwszy w życiu
- dotarło do mnie, jak niezwykła jest towarzysząca tym wyborom energia.

Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-2022, 046-837-26-74.
Gaz butlowy:  046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95

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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30,
sob. 8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno:
czynna:  pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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

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

Jest coś do głębi poruszającego
w zapale i poświęceniu, z jakim miliony
ludzi w całej Ameryce zaangażowało się
w kampanię, także w roli ochotników. Zamiast biernie obserwować rozwój wydarzeń, starali się wpłynąć na ich bieg, każdy na miarę indywidualnych możliwości.
Chodzili od drzwi do drzwi. Organizowali „banki telefoniczne” w swych domach,
zapraszając wszystkich chętnych,
by przyszli i przez parę godzin zalegali
w salonie, wydzwaniając do niezdecydowanych wyborców. Godzinami rozstawiali tablice z logo kampanii swego kandydata, a czasem w pocie czoła usuwali
po nocy tablice przeciwnika.
Piotr Gillert
„Rzeczpospolita”, 5.11.2008 r.

Koniec
„Władców wszechświata”
Czy przypuszczał pan, że na pana
oczach Wall Street przeżyje taki
kryzys?
Peter Solomon: Od dawna wiedziałem, że coś się musi stać. Wall Street
zmierzała po prostu w złym kierunku.
Stała się wielkim, dzikim funduszem inwestycyjnym inwestującym swoje własne pieniądze w coraz bardziej ryzy-

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

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

Wystawy:
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer,czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięcia osób.
 „Powrót do przeszłości” - wystawa prac malarskich Moniki Rosiak, Gminna Biblioteka Publiczna
w Bielawach, czynna do 15 listopada.
 Prace Stanisława Noakowskiego - wystawa czynna
do 15 listopada, Muzeum w Łowiczu.
 „Łowickie nekropolie” - wystawa prac Sylwestra
Cichala oraz Jacka Rybusa, Katedra w Łowiczu.

świadectwem, złożonym przez kardynała Stanisława
Dziwisza, wieloletniego sekretarza i przyjaciela Ojca
Świętego. Po raz pierwszy przed kamerą ks. kardynał
Stanisław Dziwisz ujawnia wiele niepublikowanych
dotąd informacji z życia Jana Pawła II.
 godz. 18.00 - „Świadectwo”
 godz. 20.00 - „Świadectwo”
Piątek, 7 listopada:
 godz. 15.00 - „Garfield” - film o przygodach najsłynniejszego kota świata, Garfielda, który bierze udział
w konkursie na najzabawniejszego bohatera rysunkowego. Czy uda mu się wygrać mimo konkurencji?
 godz. 17.00 - „Wyspa Nim” - Nim’s Island to
bardzo specyficzna wyspa, której prawa stanowione
są przez wyobraźnię małej dziewczynki. Bohaterka
zafascynowana jest książkami opowiadającymi o poszukiwaczu przygód - Alexie Roverze. Pewnego dnia ojciec
Nim w tajemniczych okolicznościach znika i osamotniona dziewczynka stara się skontaktować ze światem
w poszukiwaniu pomocy...
 godz. 19.00 - „Kobiety” - Bohaterkami filmu
są przyjaciółki mieszkające w Nowym Jorku. Kobiety
wspólnie przechodzą zarówno przez ciężkie chwile, jak
i te wesołe momenty życia.
Poniedziałek, 10 listopada:
 godz. 19.00 - „Kobiety”
Wtorek - środa, 11 - 12 listopada:
 godz. 15.00 - „Garfield”
 godz. 17.00 - „Wyspa Nim”
 godz. 19.00 - „Kobiety”

Koncerty:
Piątek, 7 listopada:
 godz. 20.00 - koncert zespołów Vedonist i Al Sirat,
Pracownia Sztuki Żywej, cena biletu 8 zł
Poniedziałek, 10 listopada:
 godz. 17.00 - koncert zespołu „Masovia”, sala
kinowa  Łowickiego Ośrodka Kultury, wstęp wolny.

Kino Fenix

Inne:

Czwartek, 6 listopada:
 godz. 16.00 - „Świadectwo” - Film przedstawia
nowe fakty z życia Karola Wojtyły. Jest wyjątkowym

Czwartek, 13 listopada:
 godz. 19.00 - SLAM - Turnieju Prezentacji
Poetycko - Muzycznych, Pracownia Sztuki Żywej
w Łowiczu

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

- 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

Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

Apteki:

Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 6.10. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pt.
7.10. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
sob. 8.11. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
ndz. 9.11. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pn. 10.11. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
wt. 11.11. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
śr. 12.11. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 9.11. ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41
wt. 11.11. ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00;  czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

kowne operacje. To nie był proces, który
zaczął się w tym roku. Trwał od lat i stopniowo się nasilał. Dlatego właśnie kilka
lat temu odszedłem z Wall Street, założyłem własną firmę doradczą. Nie chciałem dłużej być częścią tego wszystkiego. Dla mnie to było jak stado bizonów
zmierzające na skraj przepaści. Czym
bliżej krawędzi, tym bardziej galopują
jak szalone...
Zaczynał pan karierę w banku inwestycyjnym Lehman Brothers w latach 60. Jaka była wtedy Wall Street?
Pracowaliśmy w skromnym, ciasnym
budynku. Wszyscy do pracy przyjeżdżali metrem, w torebkach przynosili
z domu kanapki na lunch. Wszystkie
luksusy ostatnich lat - powietrzne taksówki, spotkania w luksusowych kurortach na całym świecie, wypady na
weekend do Wenecji, kolacje na koszt
firmy w najdroższych restauracjach - to
się nie mieściło w głowie.
Ale to była też kompletnie inna praca. Firmy na Wall Street praktycznie
nie miały wtedy własnego kapitału. Nie
inwestowały własnych pieniędzy, lecz
handlowały akcjami dla swoich klientów. Były przede wszystkim doradcą
i pośrednikiem. Tymczasem w ostatnich
latach banki inwestycyjne na Wall Street stały się kopalniami kapitału. Leh-

man Brothers w latach 60. dysponował może 10 mln własnych dolarów.
W 2007 roku - kilkunastoma miliardami. Aż do obecnego krachu tłumy
świetnie wykształconych młodych ludzi trafiających do firm na Wall Street
zajmowały się głównie wymyślaniem
coraz bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych, i inwestowaniem w nie pieniędzy swojej firmy.
Nie słyszę w Pana głosie żalu
z powody upadku Lehman Brothers...
To oczywiście tragedia dla kilkunastu tysięcy pracowników. Z dnia na
dzień zostali bez pracy. Ale szefów tej
firmy mi nie żal. Oni powinni odpowiedzieć za to, do czego doprowadzili.
Jakie były największe błędy, które popełnili?
Przeliczyli się w kalkulacji ryzyka.
Nie doszacowali kapitału, jaki im był
potrzebny do uchronienia się przed
katastrofą. Dla bankiera inwestycyjnego czy szefa korporacji to błędy, które
muszą prowadzić do katastrofy.
Z Peterem Solomonem,
b. wiceprezesem banku
inwestycyjnego Lehman Brothers,
rozmawiał Marcin Gadziński
„Gazeta Wyborcza”, 3.11.2008r.

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

Pogotowia w Strykowie:

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki
-

państwu Politom z Łagowa
państwu Szczepaniakom z Jackowic
państwu Bajonom z Janowic
państwu Wołkom z Soboty

SYNKOWIE
-

państwu Kowalskim z Dębowej Góry
państwu Kozom ze Zdun
państwu Gawrońskim z Sielc
państwu Judom z Rogóźna
państwu Świątkowskim ze Złakowa Borowego
państwu Pucykom z Osin

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 4.11.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,10 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,10 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 3,00-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,50-5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 31.10.2008 r.

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

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

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 3.11.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:

 sprzątaczka
 ślusarz
 spawacz
 monter konstrukcji stalowych
 operator wózka widłowego
 osoba do rozładunku owoców i warzyw
 sprzedawca (dział owocowo- warzywny)
 fryzjer
 tokarz
 sprzedawca-diagnosta akumulatorów
 sprzedawca-kasjer
 mechanik samochodowy; elektryk
 elektromonter
 palacz CO
 spawacz
 pracownik zakładu pogrzebowego
 ekspedient- barman
 zastępca kierownika sklepu
 robotnik budowlany do prac wykończeniowych
 barman, kelnerka
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

Jesieñ powoli siê koñczy
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
11. kolejka: Orzeł Nieborów - Olimpia
Chąśno 3:8, Dar Placencja - Widok Skierniewice 0:4, Juvenia Wysokienice - Macovia Maków 5:1, Sierakowianka Sierakowice
- SAS Vis 2007 Skierniewice. Pauza: Vagat
Domaniewice i Naprzód Jamno. 12. kolejka: Vagat Domaniewice - SAS Vis 2007
Skierniewice 0:6, Widok Skierniewice Juvenia Wysokienice 5:3, Olimpia Chąśno - Naprzód Jamno 6:1. Pauza: Sierakowianka Sierakowice, Macovia Maków, Dar
Placencja i Orzeł Nieborów.
1. Vis 2007 Skierniewice
9 24 53-7
2. Widok Skierniewice
9 24 36-13
3. Juvenia Wysokienice
9 20 41-24
4. Olimpia Chąśno
8 14 29-19
5. Dar Placencja
8 10 17-29
6. Vagat Domaniewice
8
9 22-27
7. Orzeł Nieborów
7
6 18-34
8. Naprzód Jamno
9
5 21-36
9. Macovia Maków
7
4 12-32
10. Sierakowianka
8
1 13-41
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka Pelikan II Łowicz 0:2 (0:2); br.: Michał
Karmelita 2.
Pelikan II: Pawluk - Niedziela, Janik,
Grzelak - Wojciechowski, Rokicki, Sumiński, Plichta (55 Małek), Karmelita (41 Pisarkiewicz) - Grefkowicz (70 Talarowski),
Wisiński.
7. kolejka: Rawka Bolimów - Jutrzenka
Drzewce 1:3, Start Złaków Borowy - Mazovia Rawa Mazowiecka 1:5, Pelikan II Łowicz - Jutrzenka Mokra Prawa 2:0, Pogoń
Godzianów - Czarni Bednary 4:0, GLKS
Sadkowice - Korona Wejście 4:2. 8. kolejka: Czarni Bednary - GLKS Sadkowice, Jutrzenka Mokra Prawa - Pogoń Godzianów
0:7, Mazovia Rawa Mazowiecka - Pelikan
II Łowicz 0:2. Mecze: Jutrzenka Drzewce
- Korona Wejsce i Rawka Bolimów - Start
Złaków przełożono na 11 listopada.
1. Mazovia Rawa Maz.
8 21 30-4
2. Pelikan II Łowicz
8 16 15-8
3. Jutrzenka Drzewce
7 15 22-19
4. Czarni Bednary
8 15 19-17
5. Pogoń Godzianów
8 13 27-18
6. Start Złaków Borowy
7 11 17-10
7. Korona Wejsce
7 11 12-13
8. GLKS Sadkowice
8
6 9-20
9. Rawka Bolimów
7
3 8-23
10. Jutrzenka Mokra Pr.
8
0 4-31
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
Zaległy mecz 6. kolejki: Wulkan Wólka
Lesiewska - Astra Zduny 8:0. 8. kolejka:
Olimpia Jeżów - GKS Głuchów 6:0. Pauza:
Astra Zduny i Wulkan Wólka Lesiewska.
9. kolejka: GKS Głuchów - Astra Zduny
3:0 (w.o.). Pauza: Olimpia Jeżów i Wulkan

Wólka Lesiewska. 10. kolejka: Olimpia Jeżów - Wulkan Wólka Lesiewska 21:2. Pauza: Astra Zduny i GKS Głuchów.
1. Olimpia Jeżów
6 18 70-4
2. GKS Głuchów
6 12 29-14
3. Wulkan Wólka Les.
6
6 19-3
4. Astra Zduny
6
0 3-50
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
7. kolejka: Pogoń Bełchów - Macovia
Maków 13:0, Białka Biała Rawska - Fenix Boczki 11:1, GLKS Wołucza - Orlęta
Cielądz 0:7, Widok Skierniewice - Manchatan Nowy Kawęczyn 2:0, Korona Wejsce
- Mazovia Rawa Mazowiecka 4:1.
8. kolejka: Macovia Maków - Mazovia
Rawa Mazowiecka 2:9, Manchatan Nowy
Kawęczyn - Korona Wejsce 5:2, Orlęta
Cielądz - Widok Skierniewice 1:3, Fenix
Boczki - GLKS Wołucza 0:19, Pogoń
Bełchów - Białka Biała Rawska 4:1.
1. Pogoń Bełchów
8 22 62-8
2. Widok Skierniewice
8 18 26-18
3. Orlęta Cielądz
8 17 50-8
4. Korona Wejsce
8 13 45-21
5. Mazovia Rawa Maz.
8 12 39-30
6. GLKS Wołucza
7 12 31-15
7. Manchatan Nowy Kaw. 8
9 17-20
8. Białka Biała Rawska
7
8 30-23
9. Macovia Maków
8
3 14-56
10. Fenix Boczki
7
0 3-118
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
 CZARNI Bednary - PELIKAN Łowicz 2:8 (0:5); br.: Mariusz Dudziński (5),
Kamil Przyżycki 2 (9 i 20), Kamil Wiankowski (15), Michał Świdrowski (28) i Michał
Majchrzak 3 (60, 65 i 68).
Pelikan: Ziółkowski (36 Wróbel) - Perzyna, Sebastian Dudziński, Podlasiński, Kwasek (42 Placek) - Brzozowski (50 Owcarczyk), Mariusz Dudziński (50 Zawadzki),
Świdrowski (55 Zieliński) - Wiankowski (55
Paliwoda), Przyżycki (42 Charążka).
7. kolejka: Olimpia Chąśno - Czarni
Bednary 5:0, Orzeł Nieborów - Pelikan
Łowicz 0:18, Sokół Regnów - Juvenia Wysokienice 0:1, Mazovia Rawa Mazowiecka - Rawka Bolimów 2:0.
Zaległe mecze 1. kolejki: Juvenia Wysokienice - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:2,
Orzeł Nieborów - Sokół Regnów 1:2.
1. Pelikan Łowicz
7 21 70-6
2. Olimpia Chąśno
7 15 30-13
3. Mazovia Rawa Maz.
7 15 14-13
4. Rawka Bolimów
7 10 12-12
5. Czarni Bednary
7
9 20-24
6. Sokół Regnów
7
7 6-22
7. Juvenia Wysokienice
7
6 16-19
8. Orzeł Nieborów
7
0 2-61
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
 SAS VIS 2007 Skierniewice - PELIKAN Łowicz 0:4 (0:2); br.: Dominik
Bogusz 2, Michał Fabijański i Julian
Rosa.

Pelikan: Krawczyk (31 Ruciński) - Jarosz, Piorun (50 Guzek), Matyjas (40 Gędek), Szufliński - Fudała, Płacheta (45
Grzegorek), Kozieł, Fabijański - Rosa,
Bogusz.
Skierniewice, 22 października. Bardzo efektowne zakończenie rozgrywek
w rundzie jesiennej podopiecznych trenera Marcina Rychlewskiego. Zwycięstwo z SAS 4:0 - i to na wyjeździe - ma
swoją wymowę.
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka LAKTOZA Łyszkowice 2:1 (2:0); br.: Mateusz Borowski.
Laktoza: Stradza - Kopiński (56 Sumiński), Adach, Placek, Kutermankiewicz (31
Kruk), Nezdropa (31 Sobieszek), Wróblewski (51 Wolski), Bartosiewicz, Szymajda (41 Malewski) - Borowski, Podkoń
(45 Kowalski).
7. kolejka: Widok Skierniewice - Pogoń
Bełchów 7:0, SAS Vis 2007 Skierniewice Pelikan Łowicz 0:4, Mazovia Rawa Mazowiecka - Laktoza Łyszkowice 2:1. Pauza: Olimpia Niedźwiada.
1. Pelikan Łowicz
6 18 37-1
2. Mazovia Rawa Maz.
6 12 22-6
3. Vis 2007 Skierniewice
6 12 31-5
4. Widok Skierniewice
6 10 16-8
5. Laktoza Łyszkowice
6
7 32-15
6. Olimpia Niedźwiada
6
3 5-55
7. Pogoń Bełchów
6
0 3-56
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
 SAS VIS 2007 I Skierniewice - PELIKAN Łowicz 4:0 (3:0); br.: Bastian Jarosz, Tomasz Dąbrowski, Błażej GrzegoryRoróg i Bartłomiej Gąsecki.
9. kolejka: Pelikan Łowicz - SAS Vis
2007 I Skierniewice 4:0, GLKS Sadkowice - SAS Vis 2007 II Skierniewice 12:1, Widok II Skierniewice - Juvenia Wysokienice
1:4, Mazovia I Rawa Mazowiecka - Mazovia II Rawa Mazowiecka 3:1. Pauza: Astra
Zduny i Widok I Skierniewice.
10. kolejka: Astra Zduny - Pelikan
Łowicz 2:3, Widok I Skierniewice SAS Vis 2007 I Skierniewice 0:0,
Widok II Skierniewice - SAS Vis 2007 II
Skierniewice 6:5, Mazovia II Rawa Mazowiecka - Juvenia Wysokienice 0:3. Pauza: Mazovia I Rawa Mazowiecka i GLKS
Sadkowice.
1. Pelikan Łowicz
8 24 59-11
2. Widok I Skierniewice
9 22 65-9
3. Vis 2007 I Skierniewice 8 19 48-11
4. GLKS Sadkowice
8 18 48-15
5. Astra Zduny
8 12 39-27
6. Mazovia I Rawa Maz.
8
9 31-19
7. Juvenia Wysokienice
8
9 25-35
8. Mazovia II Rawa Maz. 9
6 11-48
9. Widok II Skierniewice
8
3 9-76
10. Vis 2007 II Skierniewice 8
0 13-97
(p)

Piłka nożna - 12. kolejka ligi okręgowej seniorów

W fotelu lidera zimuje Mazovia
 OLIMPIA Chąśno - MANCHATAN
Nowy Kawęczyn 1:1 (0:1); br.: Łukasz Wiśniewski (78) - (27).
Olimpia: Gać - Janeczek, Czarnota, Kamiński, Klimkiewicz - Maciejewski (46
Wiśniewski), Matuszewski, Grzegorz
Czerbniak, Brzozowski - Bury (60 Ścibor),
Przyżycki (80 Lenarczyk).
Chąśno, 2 listopada. Do przerwy goście swoją przewagę udokumentowali golem, ale po przerwie sytuacja odwróciła się
i to „Olimpijczycy” dyktowali warunki gry.
Podopieczni trenera Witolda Kunikowskiego stworzyli w tej części cztery stuprocentowe sytuacje, ale wykorzystali tylko jedną.
 ORZEŁ Nieborów - KORONA
Wejsce 0:0
Orzeł: Dziedzic - Rychlewski, Dymek,
Dudziński, Gosławski - Pach, Patryk Woźniak (60 Jóźwiak), Bogdan Plichta, Wierzbicki - Marcin Jach (60 Łukasz Papuga),
Ambroziak.
Bednary, 2 listopada. Gospodarzy
uratowały w końcówce spotkania dwa słupki

od utraty bramek, ale ostatecznie mecz Orła
(trener Radosław Gosławski) i Korony
Wejsce (trener Jarosław Rachubiński)
zakończył się bezbramkowym remisem.
 LAKTOZA Łyszkowice - CZARNI Bednary 3:3 (2:0); br.: Kamil Szymajda (18), Łukasz Korwek (35 i Emilian Piątkowski (83) - Marcin Salamon 2 (47 i 56) i
Dawid Pisarek (62).
 POGOŃ Bełchów - BIAŁKA Biała
Rawska 4:0 (2:0); br.: Maciej Laska (23),
Michał Kromski (34), Kamil Anyszewski
(65) i Damian Gędek (90+1).
 MACOVIA Maków - KOPERNIK
Kiernozia 5:0 (2:0); br.: Piotr Winciorek
2 (11 i 78), Tomasz Pawelczak (30) i Rafał
Wasiak 2 (53 i 66).
JUVENIAWysokienice - JUTRZENKA Drzewce 1:1 (1:1); br.: Krzysztof Supera (32) - Jakub Kaczmarek (33).
 WIDOK Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 0:2 (0:0); br.: Albert
Zając (50) i Michał Stawiński (55).
1. Mazovia Rawa Maz. (1)
12 29 44-10
2. Widok Skierniewice (2)
12 24 48-12

3. Pogoń Bełchów (3)
11 23 27-9
4. Macovia Maków (5)
11 20 27-17
5. Korona Wejsce (4)
12 19 19-19
6. Jutrzenka Drzewce (6)
12 18 22-21
7. Orzeł Nieborów (7)
11 17 29-22
8. Manchatan N. Kawęczyn (8) 11 17 21-24
9. Juvenia Wysokienice (9)
12 16 24-17
10. Białka Biała Rawska (10)
12 15 25-44
11. Olimpia Chąśno (11)
12 11 18-30
12. Czarni Bednary (12)
11 8 17-37
13. Kopernik Kiernozia (13) 12 6 12-50
14. Laktoza Łyszkowice (14) 11 5 15-36
W weekend 8-9 listopada odbędzie się
13. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej
seniorów, a zagrają wówczas: sobota - godz.
14.00: Mazovia Rawa Mazowiecka - Laktoza Łyszkowice, niedziela - godz. 11.00:
Jutrzenka Drzewce - Widok Skierniewice,
Kopernik Kiernozia - Juvenia Wysokienice, Korona Wejsce - Macovia Maków,
godz. 14.00: Manchatan Nowy Kawęczyn
- Orzeł Nieborów, Białka Biała Rawska Olimpia Chąśno i Czarni Bednary - Pogoń Bełchów.
Paweł A. Doliński
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Piłka siatkowa - wojewódzka liga młodziczek

Pierwszy ligowy turniej

Łódź, 18-19 października. Za nami
inauguracja organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek, a w grupie IV
rywalizuje ekipa LUKS Asik Domaniewice. Tegoroczne rozgrywki wojewódzkie
prowadzone są systemem turniejowym,
a w pierwszej eliminacji podopieczne trenera Arkadiusza Stajudy rozegrały w ciągu
dwóch dni pięć meczów.
W pierwszym pojedynku z gospodyniami
turnieju, który odbywał się w hali sportowej
przy ul. Milionowej 12 domaniewiczanki
trafiły na faworytki. Trema sparaliżowała ruchy i zanim dziewczyny się obudziły
już było po secie - stwierdził trener Stajuda.
W drugim już było lepiej, ale ekipa UKS
SMS wygrała do 16.
Mecz z rywalkami z Siatkarza Wieluń
wyglądał zupełnie inaczej. Siatkarki Asika przystąpiły znacznie lepiej skoncentrowane: od początku mało błędów własnych,
a w drugim secie zawodniczki z Ziemi Łowickiej nawet prowadziły nawet sześcioma
punktami by w końcu jednak przegrać różnicą pięciu punktów.
Ostatni mecz w pierwszym dniu turnieju ekipa Asika stoczyła ze Skrą Bełchatów:
dominacja fizyczna rywalek była ogromna, a mimo wszystko na dziewczyny dzielnie próbowały nawiązać walkę. Przewaga
umiejętności, doświadczenia i warunków
fizycznych była jednak zbyt duża by myśleć o sukcesie.
Do meczów w drugim dniu domaniewiczanki zagrały już praktycznie zupełnie
bez koncentracji i bez wyraźnej chęci do
gry. Widać że drużynie brak doświadczenia
i ogrania postaramy się w następnym tur-

nieju wypaść lepiej - stwierdził na koniec
trener Stajuda.
 UKS SMS Łódź - LUKS ASIK Domaniewice 2:0 (25:7, 25:16)
 LUKS ASIK Domaniewice - SIATKARZ Wieluń 0:2 (16:25, 20:25)
 SKRA Bełchatów - LUKS ASIK Domaniewice 2:0 (25:11, 25:17)
 LUKS ASIK Domaniewice - SALOS
I Łódź 0:2 (10:25, 18:25)
 ŁMLKS Łask - LUKS ASIK Domaniewice 2:0 (25:6, 25:9)
1. Skra I Bełchatów
5 10 10:1
2. UKS SMS Łódź
5
9 8:2
3. ŁMLKS Łask
5
8 6:5
4. Siatkarz II Wieluń
5
6 7:5
5. Salos-Wodna I Łódź
5
6 3:8
6. Asik Domaniewice
5
5 0:10
W turnieju ekipę LUKS Asik Domaniewice grały: Ilona Miszczak, Ewelina Pająk, Dominika Kowalczyk, Ewelina Pająk,
Małgorzata Kuśmierek, Agata Witkowska, Marlena Małek, Wiktoria Domińczak,
Klaudia Kabat, Ilona Miszczak, Anna Gejda i Marlena Kosiorek - trenerem zespołu
jest Arkadiusz Stajuda.
(p)

Siatkarki LUKS Asik Domaniewice.

Łowicki informator sportowy
Sobota, 8 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Zawody Judo
z okazji 35-lecia MKS Zryw Łowicz;
 10.00 - stadion Eldorado przy SP 4
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31a; mecz
piłki nożnej ligi okręgowej orlików: Pelikan Łowicz - GLKS Sadkowice;
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej juniorów młodszych: Pelikan
II Łowicz - Rawka Bolimów;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi piłki siatkowej kadetów: HKS
Orzeł Łowicz - Lechia II Tomaszów Mazowiecki;
 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi Michałowicza: Pelikan Łowicz - SAS Vis 2007 Skierniewice;
 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka III ligi
tenisa stołowego mężczyzn: UMKS Księżak Łowicz - Opoka Zduńska Wola;
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz 6. kolejki
II ligi koszykówki męskiej: Księżak Łowicz - Legia Warszawa;
Niedziela, 9 listopada:
 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - MULKS Łask;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek
U-14: Księżak Łowicz - Basket II Aleksandrów Łódzki;
 14.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - LUKS Bałucz;
Poniedziałek, 10 listopada:
 10.00 - sala gimnastyczna SP Nieborów; III Mistrzostwa Powiatu Łowickiego
Juniorów w szachach szybkich P-15;
 14.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; losowanie rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu;
Wtorek, 11 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz woje-

wódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16:
UMKS Księżak Łowicz - ŁKS II Łódź;
 10.00 - sala gimnastyczna SP Nieborów; III Mistrzostwa Powiatu Łowickiego
Juniorów w szachach klasycznych P-60;
 10.15 - sala gimnastyczna SP Bednary;
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łowickiego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym w kategorii kadetek, kadetów, juniorek, juniorów i open;
 12.00-15.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu;
 15.00-18.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu;
 18.00-21.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
Środa, 12 listopada:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt;
Czwartek, 13 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej
chłopców.
Piątek, 14 listopada:
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I
i II grupy Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
Sobota, 15 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych U-13: Księżak Łowicz - Ósemka
Skierniewice;
 12.00-15.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka
IV ligi ŁoLiF-u;
 15.00-18.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka
III ligi ŁoLiF-u;
 18.00-21.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka II ligi ŁoLiF-u.
(p)
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IX Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS i Mieszkańców Wsi Powiatu Łowickiego

Komplet wygranych Domaniewic
Domaniewice, 12 października.
Już po raz dziewiąty - tym razem na stadionie domaniewickiego Vagatu, odbyły
się Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS
i Mieszkańców Wsi Powiatu Łowickiego,
a tym razem do rywalizacji o miano najlepszej gminy zgłosiło się w tym roku siedem
reprezentacji gmin z powiatu łowickiego.
Szkoda tylko, że pomimo bardzo ładnej pogody frekwencja okazała się bardzo małe:
w zawodach lekkoatletycznych i rekreacyjnych wystartowali sportowcy wiejscy z czterech gmin, z trzech innych tylko w piłce nożnej,
zabrakło reprezentantów Kiernozi i Bielaw.
Po raz dziewiąty igrzyska wygrała gmina Domaniewice (kierownikiem zespołu był
Mieczysław Szymajda) zdobywając tym
samym puchar Starosty Łowickiego - Janusza Michalaka.
 LEKKA ATLETYKA:
Kobiety: 100 m: 1. Anna Cichańska (Domaniewice) 14,15 s, 2. Agnieszka Szwed
(Nieborów) 15,16 s, 3. Aleksandra Kucharek (Łowicz) 15,31 s. 600 m: 1. Nina Łazęcka (Domaniewice) 1:58,55 min, 2. Aleksandra Matuszewska (Chąśno) 2:01,59 min, 3.
Honorata Kwestarz (Domaniewice) 2:03,71
min. Skok w dal: 1. Dorota Skierska (Łowicz) 4,57 m, 2. Katarzyna Krakowiak (Domaniewice) 4,53 m, 3. Bogusława Szczęsna
(Nieborów) 4,15 m. Pchnięcie kulą: 1. Magdalena Ochmańska-Zrazek (Łowicz) 9,38 m,
2. Zofia Kucharska (Łowicz) 8,82 m, 3. Joanna Bródka (Domaniewice) 8,51 m.
Mężczyźni: 100 m: 1. Łukasz Papuga
(Nieborów) 11,63 s, 2. Przemysław Mrzygłód (Domaniewice) 11,99 s, 3. Damian Kostrzewa (Domaniewice) 12,35 s. 1000 m:
1. Adam Rosiński (Domaniewice) 2:54,22
min, 2. Damian Sokołowski (Domaniewice) 3:02,08 min, 3. Sebastian Sumiński (Łowicz) 3:15,98 min. Skok w dal: 1. Robert
Waracki (Łowicz) 5,85 m, 2. Dawid Pisarek (Nieborów) 5,48 m, 3. Marcin Rolewski (Domaniewice) 5,43 m. Pchnięcie kulą:
1. Robert Lenart (Łowicz) 10,90 m, 2. Kamil
Kozakiewicz (Domaniewice) 10,61 m, 3.
Damian Haczykowski (Łowicz) 10,44 m.
 KONKURENCJE REKREACYJNE:
Strzał piłką do bramki: 1. Domaniewice i Łowicz, 3. Chąśno. Rzut piłką do celu:
1. Domaniewice, 2. Nieborów, 3. Łowicz
i Chąśno. Lotki: 1. Domaniewice, 2. Łowicz,
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VIII Powiatowe Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS „Kiernozia 2008”

Sportowcy wiejscy na start

Kiernozia, 22 października. Tym Kiernozia) 3:30,94 min, 4. Martyna Furrazem 176. zawodniczek i zawodników man (GP Błędów) 3:34,50 min, 5. Agnieszwystartowało w VIII Powiatowych Ma- ka Woźniak (GP Błędów) 3:38,50 min, 6.
sowych Biegach Przełajowych Zrzesze- Ilona Miszczak (GP Domaniewice) 3:41,44
nia LZS „Kiernozia 2008”, a organizato- min. Chłopcy - 1500 m: 1. Adrian Okraska
rem tych zawodów była Rada Powiatowa (GP Kiernozia) 5:00,08 min, 2. Artur Rybus
(GP Nowe Zduny) 5:00,36 min, 3. Adam
LZS Łowicz.
Kosiorek (GP Kiernozia) 5:08,88 min, 4.
 ROCZNIK 1996 I MŁODSI:
Dziewczęta - 800 m: 1. Marta Wiankow- Tomasz Skwara (GP Błędów) 5:12,35 min,
ska (SP Błędów) 2:55,38 min, 2. Agata Kuc 5. Wojciech Sut (GP Domaniewice) 5:21,85
(SP Nowe Zduny) 3:00,35 min, 3. Daria Wa- min, 6. Mariusz Rokicki (GP Kiernozia)
rzywoda (SP Nowe Zduny) 3:01,78 min, 4. 5:30,34 min.
 ROCZNIK 1993 I STARSI:
Klaudia Dałek (SP Nowe Zduny) 3:03,26
Dziewczęta - 1500 m: 1. Katarzyna Piemin, 5. Martyna Kolasiewicz (SP Nowe
Zduny) 3:04,09 min, 6. Natalia Rolewska niążek (GP Kiernozia) 5:36,37 min, 2. Ma(SP Nowe Zduny) 3:06,19 min. Chłopcy - ria Jaśniewska (ZSP 2 Łowicz) 5:39,97
1000 m: 1. Dawd Bogucki (SP Nowe Zdu- min, 3. Michalina Lachowicz (GP Kiernony) 3:18,96 min, 2. Aleksandr Dutkiewicz zia) 5:58,28 min, 4. Aleksandra Krakowiak
(SP Niedźwiada) 3:20,14 min, 3. Damian (GP Domaniewice) 6:09,84 min, 5. Angelika
Jankowski (SP Kiernozia) 3:24,20 min, 4. Górczyńska (ZSP 2 Łowicz) 6:18,99 min, 6.
Krystian Siatkowski (SP Domaniewice) Kamila Budzałek (GP 1 Kompina) 6:20,79
Efektowna była walka w konkursie przeciągania liny. Ekipa z Chąśna (z le- 3:27,07 min, 5. Michał Ulatowski (SP Nowe min. Chłopcy - 2000 m: 1. Adam Rosiński
Zduny) 3:29,52 min, 6. Maciej Kawczyński (ZSP 2 Łowicz) 5:48,95 min, 2. Karol Uczciwej) zmierzyła się z drużyną z Łowicza.
wek (ZSP 2 Łowicz) 5:50,59 min, 3. Mate(SP Kiernozia) 3:30,17 min.
3. Chąśno. Przeciąganie opony: 1. Łowicz,
usz Krawczyk (ZSP 2 Łowicz) 5:53,74 min,
 ROCZNIK 1994-95:
2. Domaniewice, 3. Chąśno. Przeciąganie
Dziewczęta - 1000 m: 1. Aleksandra Ma- 4. Dominik Ścibor (ZSP 2 Łowicz) 6:01,48
liny: 1. Łowicz, 2. Chąśno, 3. Domaniewituszewska (GP Błędów) 3:27,07 min, 2. min, 5. Paweł Dąbrowski (ZSP 2 Łowicz)
ce. Slalom piłkarski: 1. Domaniewice, 2.
Aleksandra Jędrachowicz (GP Nowe Zdu- 6:06,68 min, 6. Rafał Pietrzak (GP 1 KompiŁowicz, 3. Chąśno.
(p)
ny) 3:29,82 min, 3. Karolina Mamcarz (GP na) 6:09,37 min.
 PIŁKA NOŻNA:
Mecze półfinałowe: GMINA Nieborów
Piłka nożna - 12. kolejka skierniewickiej klasy A
(ORZEŁ Nieborów) - GMINA Domaniewice (VAGAT Domaniewice) 5:0, GMINA Łyszkowice (LAKTOZA Łyszkowice) - GMINA Łowicz (ZRYW Wygoda)
2:2 (0:0, 1:1); w rzutach karnych 3:4 (br.:
Wygrał w końcu Vagat, który w Domanie- 7. Pogoń Godzianów (6)
12 18 24-23
Paweł Siatkowski i Konrad Szymajda - Mar12 16 20-28
wicach ograł Sobpol Konopnica 3:1 (1:1), a 8. Fenix Boczki (8)
cin Milczarek 2). Mecz finałowy: GMINA
12 13 19-24
bramki dla zwycięskiej ekipy zdobyli: Syl- 9. LKS Grabice (9)
Nieborów (ORZEŁ Nieborów) - GMINA
wester Wielec (15) i Przemysław Imio- 10. Vagat Domaniewice (12) 12 10 16-30
Łowicz (ZRYW Wygoda) 5:1.
11. Sobpol Konopnica (10)
12 10 18-35
łek 2 (88 i 90).
Ostateczna kolejność: 1. Gmina Nieborów,
12 9 7-31
12. kolejka klasy A: Vagat Domaniewice 12. GKS Głuchów (11)
2. Gmina Łowicz, 3-4. Gmina Domaniewi- Sobpol Konopnica 3:1, GKS Głuchów - 13. Victoria Chrząszczew (13) 12 6 13-40
ce i Gmina Łyszkowice oraz 5-7. Gmina
Pogoń Godzianów 1:1, Jutrzenka Mokra 14. Start Złaków Borowy (14) 12 6 15-47
Chąśno, Gmina Kocierzew i Gmina Zduny.
Mecze 13. kolejki klasy A zaplanowano
Prawa - Start Złaków Borowy 4:0, Soren KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
to-Zadębie Skierniewice - LKS Grabice 2:1, na weekend 8-9 listopada, godz. 11.00: Sokół
1. Gmina Domaniewice (1)
191,5
Fenix Boczki - Sokół Regnów 1:3, Sierako- Regnów - Sierakowianka Sierakowice, nie2. Gmina Łowicz (4)
185,0
wianka Sierakowice - Victoria Chrząszczew dziela - godz. 11.00: Victoria Chrząszczew 3. Gmina Nieborów (7)
150,0
10:0. Orlęta Cielądz - GLKS Wołucza 3:1. GKS Głuchów, godz. 11.30: Pogoń Godzia4. Gmina Chąśno (3)
129,5
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 12 30 38-12 nów - Orlęta Cielądz, godz. 14.00: GLKS
5. Gmina Łyszkowice (8)
22,5
2. Sokół Regnów (2)
12 29 41-11 Wołucza - Jutrzenka Mokra Prawa, LKS
6. Gmina Kocierzew (2)
11,5
3. Sierakowianka (3)
12 27 52-18 Grabice - Fenix Boczki, Sobpol KonopniGmina Zduny (5)
11,5
4. Orlęta Cielądz (4)
12 26 38-16 ca - Sorento-Zadębie Skierniewice i Start
8. Gmina Kiernozia (6)
0,0
12 22 30-26 Złaków Borowy - Vagat Domaniewice.
Gmina Bielawy (9)
0,0 Najlepszą w konkursie pchnięcia kulą 5. GLKS Wołucza (5)
6. Jutrzenka Mokra Pr. (7)
12 20 30-20
Paweł A. Doliński
Paweł A. Doliński została Magda Ochmańska-Zrazek.

Vagat w koñcu wygra³

Tenis stołowy - II Międzypowiatowy Turniej Klasyfikacyjny

Szóstka na podium
Pingpongiści UKS II Bednary liderami w IV lidze.

Tenis stołowy - 3. i 4. kolejka IV ligi mężczyzn

UKS II na pierwszym

Dwa kolejne zwycięstwa odniosła w rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego mężczyzn
druga drużyna UKS Bednary. Zespół ten ma
już na koncie trzy wygrane i jeden remis,
a po czterech kolejkach UKS II jest liderem
rozgrywek. Z rozgrywek wycofała się natomiast ekipa UKS GOK Zduny.
3. kolejka IV ligi: Start Brzeziny - Energetyk II Łódź 10:6, UKS II Bednary - Dwójka Rawa Mazowiecka 10:2 (pkt.: P. Myczka 3,5, Ł. Bakalarski 3, K. Szymanowski 2,5
i D. Miodek), MKS Jedynka III Łódź - Jutrzenka II Bychlew 10:1. Pauza: Macovia II
Maków i LKS II Biała Rawska. 4. kolejka IV
ligi: Energetyk II Łódź - UKS II Bednary 6:10 (br.: P. Uczciwek 3,5, P. Myczka 3,
Ł. Bakalarski 2,5 i D. Miodek), Jutrzenka II
Bychlew - Macovia II Maków 0:10, Dwój-

ka Rawa Mazowiecka - MKS Jedynka III
Łódź 2:10. Pauza: Start Brzeziny i LKS II
Biała Rawska.
1. UKS II Bednary (3)
4 7 39-17
2. MKS Jedynka III Łódź (4) 4 6 33-15
3. LKS II Biała Rawska (2)
2 4 20-7
4. Macovia II Maków (5)
3 4 28-18
5. Start Brzeziny (6)
3 3 23-25
6. Dwójka Rawa Maz. (1)
3 2 14-20
7. Energetyk II Łódź (7)
3 0 14-30
8. Jutrzenka II Bychlew (9)
4 0
1-40
Kolejne mecze w IV lidze odbędą się
w sobotę 8 listopada, a zagrają wówczas:
godz. 12.00: MKS Jedynka III Łódź - Macovia II Maków, godz. 16.00: UKS II Bednary
- LKS II Biała Rawska i Jutrzenka II Bychlew - Start Brzeziny. Pauza: Energetyk II
Łódź i Dwójka Rawa Maz.
(p)

Bednary, 25 października. W
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Bednarach odbył się II Międzypowiatowy Turniej Klasyfikacyjny. Podopieczni trenera Cezarego Znyka wywalczyli
w tych zawodach dwa zwycięstwa indywidualne. Najlepsi wśród juniorów okazali
się Wiktoria Guzek i Damian Winnicki, zawodnicy UMKS Księżak zajęli także
trzy drugie miejsca: Anna Nowakowska
wśród młodziczek, Ksenia Włuczyńska wśród juniorek i w turnieju juniorów
Mateusz Podsędek, a trzeci w rywalizacji młodzików był Michał Szczepanek.
 MŁODZICZKI: 1. Maja Janiszewska
(MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka), 2.
Agata Caban (Macovia Maków), 3. Agnieszka Małkus (Macovia Maków), 5. Martyna
Wiankowska (UKS Olimp Niedźwiada).
 MŁODZICY: 1. Alan Caban (Macovia
Maków), 2. Jakub Gierach (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka), 3. Michał Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz), 7. Dominik
Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz), 9.
Adam Muras (UKS Olimp Niedźwiada).
KADETKI: 1. Diana Wrzosek (MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka), 2. Anna Nowakowska (UMKS Księżak Łowicz), 3.
Agata Caban (Macovia Maków), 9-11. Monika Piekacz (UKS Olimp Niedźwiada).
 KADECI: 1. Jakub Polański (MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka), 2. Jan Rochmiński (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiec-

ka), 3. Arkadiusz Kukla (MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka), 6. Dominik Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz), 9-12. Michał
Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz) i
Adam Muras (UKS Olimp Niedźwiada).
 JUNIORKI: 1. Wiktoria Guzek
(UMKS Księżak Łowicz), 2. Ksenia Włuczyńska (UMKS Księżak Łowicz), 3. Karolina Kaczyńska (Macovia Maków), 5.

Anna Nowakowska (UMKS Księżak Łowicz), 7. Monika Piekacz (UKS Olimp
Niedźwiada).
 JUNIORZY: 1. Damian Winnicki
(UMKS Księżak Łowicz), 2. Mateusz Podsędek (UMKS Księżak Łowicz), 3. Michał
Sarnecki (LKS Biała Rawska), 9-12. Dawid
Miodek (UKS Bednary).
(p)

W rywalizacji juniorek na czele znalazły się dwie łowiczanki.
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Sport szkolny - mistrzostwa powiatu łowickiego w sztafetach pływackich

Blisko trzystu p³ywaków
Łowicz, 27, 28 i 30 października.
Jak co roku w Pływalni OSiR w Łowiczu
rozegrano mistrzostwa powiatu łowickiego
Szkolnego Związku Sportowego w sztafetach pływackich, a tym razem w zawodach
tych wystartowało łącznie około trzystu
uczestników. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w ramach Powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej na dystansie
8x25 m, gimnazjaliści mieli do pokonania
10x25 m, a licealiści - 10x50 m. Najlepsze dwie sztafety w ramach Igrzysk i Gimnazjady kategorii wywalczyły prawo startu
w zawodach rejonowych, które rozegrane
zostaną w Skierniewicach w piątek 7 listopada 2008 roku, a mistrzowie Ziemi Łowickiej w ramach Licealiady awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
19 listopada w Ozorkowie.
 POWIATOWE IMS:
Dziewczęta:
1. Pijarska SPKP Łowicz
3:08,40
2. SP 4 Łowicz
3:08,45
3. SP 1 Łowicz
3:14,53
4. SP 2 Łowicz
3:19,47
Tytuł mistrzowski wywalczyła ekipa
dziewcząt reprezentujących Pijarską Szkołę
Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu:
Marianna Zygmunt, Helena Piorun, Katarzyna Jagoda, Michalina Bielecka, Zuzanna Wiechno, Klaudia Wysocka, Aleksandra
Kochanek i Felicja Siekiera - nauczyciel w-f
Sebastian Popiel.
Awans na zawody rejonowe wywalczyła także sztafeta SP 4 Łowicz: Natalia Lesiak, Adrianna Frańczuk, Kamila Morawska, Aleksandra Siekierska, Ilona Rondoś,
Weronika Kawka, Zuzanna Kosmowska
i Aleksandra Wojda oraz Małgorzata Szewczyk i Anna Zbrożek - nauczyciele w-f Beata Kucińska i Paweł Doliński.
Chłopcy:
1. SP 1 Łowicz
2:43,08
2. SP 4 Łowicz
3:12,28
3. SP 7 Łowicz
3:17,92
4. SP 2 Łowicz
3:21,78
5. Pijarska SPKP Łowicz
3:24,67
6. SP Niedźwiada
3:53,22

Wegnera w Łowiczu, a w składzie sztafety
10x25 m znalazły się następujące zawodniczki: Aneta Pełka, Joanna Wielemborek,
Aleksandra Perzyna, Magdalena Muras,
Malwina Juchniewicz, Joanna Wilczyńska, Patrycja Chmurska, Alicja Pytkowska, Milena Plichta, Milena Mitek i Aleksandra Lendzion - nauczyciel w-f Łukasz
Petelewicz.
Puchar za drugie miejsce wywalczyły reprezentantki Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu: Marcelina Waligórska, Aleksandra Wiernicka, Ludwika Sokół,
Milena Juchniewicz, Weronika Dałek, Patrycja Klimczak, Dominika Cichal, Dominika Przybysz, Aleksandra Podrażka i Mo-

Najlepsi gimnazjaliści z Pijarskiej...

... i gimnazjalistki z G2.

W zwycięskiej sztafecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu wystartowali: Kacper Śmiałek, Jędrzej Szkup, Piotr Tomala, Damian
Gać, Szymon Fijałkowski, Piotr Popławski,
Konrad Salamon i Krzysztof Rondoś - nauczyciel w-f Robert Graczyk.
Wicemistrzami Ziemi Łowickiej zostali
uczniowie SP 4 Łowicz: Antoni Łukawski,
Jan Biernacki, Błażej Grzegory-Roróg, Łukasz Wojda, Filip Płacheta, Damian Kowalski, Michał Fabijański i Piotr Wójcik oraz
Marcel Gędek, Kacper Kosiorek i Dawid
Siergiejczyk - nauczyciele w-f Beata Kucińska i Paweł Doliński.
 POW. GIMNAZJADA SZKOLNA:
Dziewczęta:
1. GP 2 Łowicz
3:07,61
2. Pijarskie GKP Łowicz
3:22,32
3. GP 1 Łowicz
3:27,13
4. GP Popów
3:58,23
Mistrzyniami powiatu łowickiego okazały się uczennice Gimnazjum nr 2 im. Jana

nika Markowska - nauczyciel w-f Tadeusz
Rutkowski.
Chłopcy:
1. Pijarskie GKP Łowicz
2:35,93
2. GP 2 Łowicz
2:37,40
3. GP 1 Łowicz
2:52,32
4. GP Popów
3:12,22
5. GP Bielawy
3:19,12
W zwycięskiej ekipie Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu płynęli:
Patryk Walędziak, Przemysław Janicki, Piotr

W tegorocznych sztafetach pływackich wystartowało blisko trzysta zawodniczek i zawodników.

Wśród młodzieży szkolnej najlepsze były dziewczęta z Pijarskiej i chłopcy z SP1.

Malejka, Michał Bursa, Adam Burzykowski, Hubert Sobieszek, Jan Jabłoński, Jakub
Wójcik, Marcel Stańczyk, Michał Przybyła i Jędrzej Pietrzak - nauczyciel w-f Sebastian Popiel.
Awans na zawody rejonowe wywalczyła
także drużyna Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu: Maciej Muras, Piotr Antosik, Bartłomiej Grzegory, Kajetan Mosiński,
Adam Wilczyński, Tomasz Nych, Mateusz
Marzec, Przemysław Zakrzewski, Łukasz
Kosiorek i Mateusz Sołtyszewski oraz Karol Olaczek - nauczyciel w-f Łukasz Petelewicz.
 POWIATOWA LICEALIADA SZKOLNA:
Dziewczęta:
1. I LO Łowicz
6:36,36
2. ZSL Zduny
9:48,60
3. ZSP 2 Łowicz
dysw.
4. II LO Łowicz
dysw.
Po raz kolejny mistrzyniami powiatu łowickiego SZS zostały uczennice I LO im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu: Dorota Piorun, Milena Rokicka, Katarzyna Niebudek, Agnieszka Trepto, Weronika Stajuda, Katarzyna Piorun, Katarzyna Cichal,

Rywalizację licealistów znowu wygrali zawodnicy I LO.

Klaudia Machała, Paulina Krystianik i Elżbieta Beim oraz Ewa Kosiorek i Lidia Stefanowicz - nauczyciel w-f Przemysław
Popławski.
Niespodziewanie drugie miejsce wywalczyła ekipa Zespołu Szkół Licealnych
w Zdunach: Zofia Chomątowska, Barbara Czarnecka, Liliana Dziedzic, Emila Baczyńska, Aleksandra Szymoszyn, Anna
Augustynowicz, Ewa Burza, Magdalena
Janeczek, Agnieszka Kosiorek i Paulina
Łuczyńska oraz Justyna Kędziora i Żaklina Madanowska - nauczyciel w-f Maciej
Kolos.

Chłopcy:
1. I LO Łowicz
5:17,96
2. ZSP 4 Łowicz
5:34,72
3. II LO Łowicz
5:46,57
4. ZSL Zduny
6:15,63
5. ZSP 1 Łowicz
6:16,42
6. ZSP 2 Łowicz
6:41,98
Mistrzami powiatu łowickiego SZS okazali się uczniowie I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu: Jacek Kowalik,
Wiktor Staszewski, Przemysław Pietruszewski, Krzysztof Wojda, Tomasz Dobrzyński,
Krzysztof Urbanek, Michał Rześny, Mateusz Jagodziński, Grzegorz Waligórski i Paweł Kaczorowski oraz Kamil Kossowski
i Wojciech Garstka - nauczyciel w-f Przemysław Popławski.
Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu: Michał Wójt,
Łukasz Gajda, Mateusz Sokalski, Wojciech
Grzyb, Adam Wódka, Damian Czubak,
Arkadiusz Skowron, Michał Więckowski, Robert Warzywoda i Arkadiusz Szkop
oraz Łukasz Dzionek - nauczyciel w-f Paweł Kępka.
(p)

Pływanie - I runda Mistrzostw Klas III ŁOZP

W drugiej dziesi¹tce

stała na 14 marca 2009 roku,
Łódź, 29 października.
a zawody odbędą się w PiotrkoDziewięcioletnia łowiczanka wie Trybunalskim.
Natalia Lesiak wzięła udział
 50 m stylem grzbietowym
w organizowanych przez Łódzkobiet: 1. Oliwia Ługowska
ki Okręgowy Związek Pły(Trójka Łódź) 45,16 s, 2. Patrywacki I rundzie mistrzostw
cja Rzepczyńska (Skra Bełchatrzecioklasistów. Zawodniczka
tów) 45,42 s, 3. Paulina Piechoreprezentująca skierniewicką
ta (UKS 190 Łódź) 46:07 s, 11.
Nawę wystartowała w dwóch
Natalia Lesiak (Nawa Skierkonkurencjach indywidualnych Natalia Lesiak
niewice) 50,54 s.
i w sztafecie. Uczennica klasy III
50 m stylem dowolnym kobiet: 1. Oliwia
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu zajęła
11. miejsce na dystansie 50 m stylem grzbie- Ługowska (Trójka Łódź) 38,56 s, 2. Natalia
towym i 18. miejsce na dystansie 50 m sty- Jagóra (Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki)
lem dowolnym. Natomiast sztafeta Nawy 39,20 s, 3. Paulina Piechota (UKS 190 Łódź)
na dystansie 4x50 m stylem dowolnym zo- 39,32 s, 18. Natalia Lesiak (Nawa Skierniestała zdyskwalifikowana. Druga runda mi- wice) 45,92 s.
(p)
strzostw trzecioklasistów zaplanowana zo-
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Łowicz, 23 października. Pięć zespołów wystartowało w mistrzostwach powiatu
łowickiego uczennic szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce, a w finałowej potyczce
zmierzyły się broniące mistrzowskiego tytułu zawodniczki I LO Łowicz i ZSP 4 Łowicz.
Lepiej rozpoczęły koszykarki z „Ekonomika”, które ostatecznie triumfowały czterema
punktami, a co za tym idzie awansowały do
turnieju rejonowego. Łowiczanki czeka wyjazd na turniej w ramach Rejonowej Licealiadzie Szkolnej w Kutnie, który odbędzie
się 27 lutego 2009 roku.
MECZ ELIMINACYJNY:
 II LO Łowicz - ZSP 4 Łowicz 8:26
(2:9, 2:8, 2:1, 2:8); pkt.: Paulina Pawlak 4,
Małgorzata Kozieł 2 i Joanna Gładka 2 Daria Kucińska 13, Agnieszka Wójcik 11
i Magdalena Augustyniak 2.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 I LO Łowicz - ZSP 2 Łowicz 21:12
(6:0, 3:2, 6:5, 6:5); pkt.: Blanka Sokół 15,
Anna Szewczyk 4 i Patrycja Gładka 2 - Marzena Kosiorek 5 (1x3), Wiktoria Michalska
5 i Marta Zwolińska 2.
 ZSP 3 Łowicz - ZSP 4 Łowicz 9:20
(0:6, 1:4, 4:4, 4:6); pkt.: Katarzyna Łon 6,
Katarzyna Stefańska 2 i Klaudia Kubuj 1 Daria Kucińska 12, Monika Felczyńska 4,
Agnieszka Wójcik 2 i Justyna Pszkit 2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 ZSP 2 Łowicz - ZSP 3 Łowicz 15:18
(1:7, 8:4, 4:2, 2:5); pkt.: Katarzyna Charążka
8, Wiktoria Michalska 2, Małgorzata Kosiacka 2 i Marzena Kosiorek 1 - Katarzyna Łon

4. ZSP 2 Łowicz
2 2 27:39
5. II LO Łowicz
1 1
8:26
W drużynie ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu wystąpiły: Daria Kucińska
(31), Agnieszka Wójcik (23), Monika Felczyńska (4), Magdalena Augustyniak (2),
Justyna Pszkit (2), Martyna Czekalska,
Magdalena Banasiak , Kinga Karska, Monika Godosz, Katarzyna Maślankiewicz i
Ewa Podrażka - nauczycielka w-f Monika Pilichowska.
(p)

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce chłopców

Najlepsi uczniowie technikum

Łowicz, 22 października. Siedem zespołów wystąpiło w rozgrywanych w hali
sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu mistrzostwach powiatu łowickiego SZS w koszykówce chłopców, a najlepsi okazali się
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. X Pułku Piechoty w Łowiczu
(nauczyciel w-f Cezary Znyk). Puchary
zdobyły także zespoły ZSP 4 Łowicz (nauczyciel w-f Tomasz Czubak) i II LO Łowicz (nauczycielka w-f Zofia Kucharska).
MECZE ELIMINACYJNE:
 PIJARSKIE LOKP Łowicz - ZSP 3
Łowicz 30:32 (11:11, 6:4, 2:8, 11:9); pkt.:
Franciszek Filipowicz 15, Michał Bińczak
9 (1x3), Konrad Kozioł 4 i Olgierd Filipowicz 2 - Dawid Wróbel 16 (1x3), Maciej
Więcek 9, Daniel Aleksandrowicz 5 (1x3)
i Adam Zieliński 2.
 I LO Łowicz - ZSP 2 Łowicz 29:28
(9:4, 9:6, 4:9, 7:9); pkt.: Dominik Ziemecki 11 (3x3), Michał Rześny 10 (1x3), Marcin Chondzyński 4, Maciej Pochwała 2
i Krzysztof Zieliński 2 - Michał Skowroński 15, Marcelian Siekiera 8, Marcin Tomaszkiewicz 2, Konrad Pawlina 2 i Maciej
Marszałek 1.
 ZSP 3 Łowicz - I LO Łowicz 30:27
(6:6, 6:8, 10:8, 10:5); pkt.: Maciej Więcek

10, Dawid Wróbel 10, Artur Persak 8 i Artur Pełka 2 - Michał Rześny 9, Krzysztof
Zieliński 8, Marcin Chondzyński 6 i Dominik Ziemecki 4.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 ZSP 4 Łowicz - II LO Łowicz 44:26
(10:9, 14:15, 8:2, 12:10); pkt.: Mateusz Aniszewski 16, Adrian Dyszkiewicz 12, Kamil
Bodek 8, Damian Wyszogrodzki 4, Dominik
Charążka 2 i Piotr Kapusta 2 - Dominik Pawlak 10 (1x3), Łukasz Jagas 5, Paweł Wójcik
4, Mariusz Igielski 3, Tomasz Frankowski 2
i Łukasz Styczyński 2.
 ZSP 1 Łowicz - ZSP 3 Łowicz 46:17
(12:10, 19:0, 11:0, 4:7); pkt.: Maciej Siemieńczuk 31 (2x3), Przemysław Duranowski 8, Adrian Tarka 4 i Kamil Domińczak
3 - Dawid Wróbel 5 (1x3), Daniel Aleksandrowicz 3 (1x3), Krzysztof Dylewski 3
(1x3), Artur Persak 2, Artur Pełka 2 i Adam
Zieliński 2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 ZSP 3 Łowicz - II LO Łowicz 16:47
(8:13, 2:12, 2:14, 4:8); br.: Dawid Wróbel 6,
Maciej Więcek 4, Mateusz Ratajczyk 2, Artur Persak 2 i Artur Pełka 2 - Mariusz Igielski 12, Dawid Pawlak 10, Paweł Wójcik 9
(1x3), Łukasz Jagas 8, Bartłomiej Aniszewski 6 i Paweł Florczak 2.

MECZ O 1. MIEJSCE:
 ZSP 4 Łowicz - ZSP 1 Łowicz 35:40
(9:7, 12:8, 7:7, 7:18); pkt.: Kamil Bodek
12, Adrian Dyszkiewicz 9, Damian Wyszogrodzki 8, Mateusz Aniszewski 4 i Dominik Charążka 2 - Maciej Siemieńczuk 22
(3x3), Przemysław Duranowski 8, Adrian
Tarka 6 (1x3), Dawid Trojanowski 2 i Kamil Domińczak 2.
1. ZSP 1 Łowicz
2 4 86:52
2. ZSP 4 Łowicz
2 3 79:46
3. II LO Łowicz
2 3 74:60
4. ZSP 3 Łowicz
4 6 95:150
5. I LO Łowicz
2 3 56:58
6. ZSP 2 Łowicz
1 1 28:29
Pijarskie LOKP Łowicz 1 1 30:32
Mistrzami powiatu łowickiego w koszykówce chłpców ze szkół średnich zostali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. X Pułku Piechoty w Łowiczu,
a w zespole tym występowali: Maciej Siemieńczuk (53. punkty w turnieju), Przemysław Duranowski (16), Adrian Tarka (10),
Adrian Tarka (6), Kamil Domińczak (4),
Dawid Trojanowski (2), Michał Markiewicz,
Adrian Panek, Emil Strugacz, Przemysław
Chamicki, Michał Bartnik i Maciej Szkup nauczyciel w-f Cezary Znyk.
(p)

Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna w lekkiej atletyce

Podium nie dla nas
Kutno, 7 października. Podwójnym
sukcesem reprezentacji Zespołu Szkół nr 1
im. St. Staszica w Kutnie zakończyła się rozgrywana na kutnowskim stadionie MOSiR
Rejonowa Licealiada Szkolna w lekkiej atletyce. Kutnowskie lekkoatletki zdobyły 1129
punków, a wśród chłopców reprezentacja
Staszica triumfowała zdobywając 1189 pkt.
Reprezentanci powiatu łowickiego tym
razem nie zdołali wywalczyć miejsca na
podium. Najbliżej były lekkoatletki z I LO
Łowicz (nauczyciele w-f Tomasz Piasecki, Przemysław Popławski i Jarosław
Woźniak), które tylko o piętnaście punktów
przegrały trzecie miejsce.
Łowiczanie na czele biegu na 1,5 km.

 DZIEWCZĘTA:
1. ZS 1 Kutno
2. LO Rawa Maz.
3. ZS 3 Kutno
4. I LO Łowicz
5. ZSZ 3 Skierniewice
 CHŁOPCY:
1. ZS 1 Kutno
2. LO Rawa Maz.
3. LO Skierniewice
4. ZSZ 3 Skierniewice
5. ZSP 1 Łowicz
6. ZS 3 Kutno
7. II LO Łowicz
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Srebrny “Pomian”

”

Mistrzowska drużyna koszykarek z ZSP 4 Łowicz.
6, Klaudia Kubuj 4, Katarzyna Stefańska 4,
Marlena Wilk 2 i Renata Szczepanek 2.
MECZ O 1. MIEJSCE:
 I LO Łowicz - ZSP 4 Łowicz 14:18
(2:8, 3:2, 3:2, 6:6); pkt.: Anna Szewczyk 7,
Blanka Sokół 6 i Anna Wojciechowska 1
- Agnieszka Wójcik 10, Daria Kucińska 6
i Justyna Pszkit 2.
1. ZSP 4 Łowicz
3 6 64:31
2. I LO Łowicz
2 3 35:30
3. ZSP 3 Łowicz
2 3 27:35

SPORT

Sport szkolny - mistrzostwa województwa łódzkiego

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce dziewcząt

Mistrzowski “Ekonomik

SPORT 

Uniejów, 10 października. Trzy
miejsca w pierwszej dziesiątce wywalczyli w mistrzostwach województwa łódzkiego SZS w indywidualnych biegach przełajowych reprezentanci Ziemi Łowickiej.
Pierwszy medal w roku szkolnym 2008/09
dla powiatu łowickiego zdobył Patryk
Pomianowski (Gimnazjum nr 1 w Łowiczu). Podopieczny Waldemara Kreta
zajął w Uniejowie drugie miejsce.
Ponadto w biegu uczniów szkół podstawowych szóste miejsce zajął Cezary Wojda (SP 1 Łowicz), a dziesiąty był
Aleksander Dutkiewicz (SP Niedźwiada).
 SZKOŁY PODSTAWOWE:
Dziewczęta: 1. Aleksandra Kapruziak
(SP 12 Tomaszów Mazowiecki), 2. Ilona
Sopata (PSP Kamieńsk), 3. Kinga Jurzyńska (PSP 6 Radomsko), 44. Daria Warzywoda (SP Nowe Zduny), 58. Martyna
Kolasiewicz (SP Nowe Zduny), 85. Daria
Konikowska (SP Nowe Zduny), 88. Julia
Zwolińska (SP 3 Łowicz).
1. Radomsko
34
2. Zgierz
27
3. Rawa Maz.
26
19. Łowicz
9
Chłopcy: 1. Sławomir Kuc (SP Brzustowiec), 2. Damian Ratowski (SP Konopnica), 3. Michał Molin (SP Wójcin), 6. Cezary Wojda (SP 1 Łowicz), 10. Aleksander
Dutkiewicz (SP Niedźwiada), 41. Dominik
Bogusz (SP 3 Łowicz), 65. Damian Jankowski (SP Kiernozia), 69. Kamil Grzelak (SP Kiernozia).
1. Opoczno
36
2. Wieluń
26
3. Tomaszów Maz.
24
6. Łowicz
21
 GIMNAZJA:
Dziewczęta: 1. Agata Klimkowska (GP
43 Łódź), 2. Ewelina Bednarek (PG Klonowa), 3. Ilona Krawczyk (PG Gominubce), 45. Michalina Lachowicz (GP Kiernozia), 51. Aleksandra Jędrachowicz
(GP Nowe Zduny), 62. Katarzyna Pieniążek (GP Kiernozia), 75. Agata Masłowska
(GP Nowe Zduny), 82. Anna Fabjańska
(GP Bielawy).
1. Radomsko
29
2. Bełchatów
25
3. Wieruszów
25
16. Łowicz
13

Chłopcy: 1. Dominik Stępień (GP 2
Opoczno), 2. Patryk Pomianowski (G 1
Łowicz), 3. Krzysztof Dębski (GP Galewice), 47. Konrad Knapiński (GP Bielawy),
83. Mateusz Zwoliński (G 1 Łowicz).
1. Tomaszów Maz.
25
2. Opoczno
24
3. Wieruszów
24
15. Łowicz
13
 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Dziewczęta: 1. Aleksandra Kujawa (ZSR
Wojsławice), 2. Grażyna Tomaszewska
(ZSP Głuchów), 3. Ewa Czaja (ZSP 2 Sieradz), 14. Maria Jaśniewska (ZSP 2 Łowicz), 41. Honorata Kwestarz (II LO Łowicz), 47. Klaudia Sędecka (I LO Łowicz),
71. Ewa Miszczak (ZSP 3 Łowicz).
1. Rawa Maz.
28
2. Kutno
27
3. Sieradz
26
10. Łowicz
16
Chłopcy: 1. Maksymilian Wroniszewski
(I LO Tomaszów Maz.), 2. Jakub Goździewicz (ZSP 1 Sieradz), 3. Mariusz Kikowski
(ZSP 2 Sieradz), 12. Łukasz Wróblewski
(ZSP 1 Łowicz), 13. Witold Kapusta (II
LO Łowicz), 21. Adam Rosiński (ZSP 2
Łowicz), 60. Krzysztof Rykowski (I LO
Łowicz), 75. Dominik Ścibor (ZSP 2 Łowicz).
1. Sieradz
35
2. Tomaszów Maz.
27
3. Łowicz
22
(p)

Patryk Pomianowski został wicemistrzem województwa łódzkiego.

Sport szkolny - RIMS i RGS
w sztafetowych biegach przełajowych

Prze³ajowcy nad “Tatarem”

Rawa Mazowiecka, 20 października. Nad rawskim zalewem Tatar odbyły się zawody rejonowe w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych,
reprezentanci powiatu łowickiego wywalczyli tym razem trzy miejsca na podium:
najlepsi w biegu gimnazjalistów na dystansie 10x1200 m okazali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu (nauczyciel w-f
Waldemar Kret), drugie miejsce w rywalizacji dziewcząt z podstawówek na dystansie 15x800 m wywalczyły reprezentantki
Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach
(nauczycielka w-f Aleksandra Dałek),
a trzecie miejsce w biegu gimnazjalistek
zajęły uczennice Gimnazjum Bielawy (nauczycielka w-f Mirosława Popławska).
Ponadto szóste miejsce w biegu dziewcząt z podstawówek zajęły uczennice SP 2
Łowicz (nauczycielki w-f Agata Zapisek
1129 i Joanna Kachel), czwarte miejsce w ry1073 walizacji chłopców ze szkół podstawowych
1022 zajęli lekkoatleci z SP 1 Łowicz (nauczyciel
1007 w-f Robert Graczyk), a piąte miejsce za993 jęli reprezentanci SP Nowe Zduny (nauczyciel w-f Maciej Perzyna).
 SZKOŁY PODSTAWOWE:
1189
Dziewczęta:
1133
52,11,14
1088 1. SP 1 Kutno
54:37,91
1067 2. SP Nowe Zduny
55:23,63
1027 3. SP 4 Skierniewice
55:43,15
1007 4. SP 1 Rawa Maz.
56:30,53
948 5. SP 2 Rawa Maz.
57:01,17
(p) 6. SP 2 Łowicz

7. SP 5 Skierniewice
61:09,70
Chłopcy:
1. SP 1 Rawa Maz.
61:01,96
2. SP 9 Kutno
62:16,76
3. SP Biała Rawska
62:42,83
4. SP 1 Łowicz
63:50,50
5. SP Nowe Zduny
64:51,73
6. SP 4 Skierniewice
65:22,18
7. SP 2 Skierniewice
66:40,68
 SZKOŁY GIMNAZJALNE:
Dziewczęta:
1. SP Boguszyce
33:05,23
2. GP Bedlno
33:18,18
3. GP Nowe Zduny
33:36,11
4. GP 2 Rawa
33:41,46
5. GP 3 Skierniewice
34:34,68
6. GP 2 Skierniewice
34:53,24
7. GP Bielawy
35:55,53
Chłopcy:
1. G 1 Łowicz
34:14,87
2. GP Bedlno
34:28,14
3. GP 2 Skierniewice
34:47,02
4. GP Cielądz
34:54,08
5. GP Biała Rawska
35:13,11
6. GP Bielawy
36:28,54
7. GP 3 Skierniewice
36:42,11
Mistrzowski tytuł obronili reprezentanci
Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, a w zwycięskim składzie znaleźli się: Damian Kuciński,
Mateusz Krysiak, Konrad Grenda, Michał
Taranowicz, Mateusz Zwoliński, Mateusz
Wasiak, Bartłomiej Kwasek, Patryk Pomianowski, Mateusz Marat i Łukasz Gawroński oraz Piotr Menes - nauczyciel w-f Waldemar Kret.
(p)

36

SPORT 

SPORT

6.11.2008 r.

Piłka nożna - zapraszamy na 18. kolejkę II ligi

Ile jeszcze mo¿emy ugraæ?
Po tygodniowej przerwie do rywalizacji
powracają zespoły występujące w II lidze.
W listopadzie rozegrane zostaną dwie kolejki rundy rewanżowej, a Pelikan stoczy
dwa wyjazdowe pojedynki. W najbliższą
niedzielę o godz. 13.00 łowiczanie zmierzą się z Ruchem w Wysokim Mazowieckim, a tydzień później zagrają w Piotrkowie Trybunalskim z Concordią.
Po siedemnastu meczach tego sezonu
łpodopieczni trenera Bogdana Jóźwiaka zajmują siódme miejsce w II lidze. Ekipa „Ptaków” odniosła siedem zwycięstw
(aż sześć razy wygrali w Łowiczu), sześć
razy zremisowała i poniosła cztery porażki
(aż trzy z nich przytrafiły się naszym piłkarzom przy ul. Starzyńskiego 6/8). Zdobytych dotąd 27. punktów pozwala łowiczanom zarówno patrzeć w górę ligowej tabeli,
Już po raz dziewiąty, tym razem na stadionie domaniewickiego Vagatu, odbyły się Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne ale zmusza jednocześnie do oglądania się
LZS i Mieszkańców Powiatu Łowickiego. Tym razem do rywalizacji o miano najlepszej gminy zgłosiło się 7 reprezenta- za swoje plecy. Do lidera mamy tylko pięć
cji gmin z powiatu łowickiego. Na zdjęciu reprezentacja gminy Łowicz w trakcie przeciągania opony. Więcej na str. 33. punktów straty, ale z drugiej strony zajmu-

Koszykówka - 7. kolejka II ligi kobiet

 PTK Pabianice - KSIĘŻAK Łowicz
111:48 (21:6, 38:14, 25:8, 27:20)
Księżak: Blanka Sokół 12, Agnieszka
Wójcik 12, Milena Mitek 9, Karolina Pierzchała 7 i Maja Podrażka 2 oraz Magdalena
Jagura 4, Nadia Rachubińska 2, Paulina Guzek i Marcelina Chlebna.
Najwięcej dla PTK: Angelika Wróbel 19
(2x3), Sara Grzywek 18 (1x3), Paulina Michałowska 15, Justyna Frachowicz 13 i Aleksandra Szałecka 12 (2x3).
Pabianice, 29 października. Aż dwie
i pół godziny jechały do Pabianic na mecz 7.
kolejki II ligi kobiet zawodniczki Księżaka.
Spotkanie rozpoczęło się z dwudziestominutowym opóźnieniem, do którego łowiczanki
przystąpiły praktycznie bez rozgrzewki.
I zaczęło się zgodnie z tym, czego można
było się spodziewać… Gospodynie rozpoczęły od prowadzenia 11:0 („Centerki” nie
wykorzystały na początku żadnego z czterech rzutów wolnych) i później przewagę tę
systematycznie powiększały. W pierwszej
kwarcie podopieczne trenera Pawła Dolińskiego zdobyły tylko sześć punktów.
Drużyna z PTK, prowadzona przez pabia-

W ostatnim meczu pierwszej rundy
zmęczone już zawodniczki Księżaka
nie podjęły walki z rywalkami.
nickiego szkoleniowca zespołu ekstraklasy
- Sławomira Deptę od początku narzuciła swoje warunki gry i ostatecznie wygrała
bardzo zdecydowanie.
Łowiczanki pojechały do Pabianic tylko w dziewięcioosobowym składzie: dwie
zawodniczki „wylądowały” w międzyczasie w szpitalach, jedna była chora, a kolejne nie mogły pogodzić gry w tym meczu z
innymi obowiązkami. Dobrze radziła sobie
w walce z wysokimi rywalkami Agnieszka „Saga” Wójcik, po przerwie „przebudziła się” Blanka Sokół.
Był to chyba nasz najgorszy mecz - stwierdził trener Doliński. Na pewno miała na to
wpływ uciążliwa podróż, po której przystąpiliśmy do gry praktycznie nie do końca przygotowani. Muszę jednak podkreślić,
że sędziowie niestety nieco więcej pozwalali w grze gospodyniom, a ostatecznie skończyło się dwoma „technicznymi” dla moich
zawodniczek. Nie pochwalam takich zachowań, ale nie wiem, czy sam bym na ich miejscu wytrzymał…
Meczem w Pabianicach łowiczanki zakończyły pierwszą rundę, w której grały co trzy
- cztery dni. Dla młodej drużyny z Łowicza
to był morderczy koszykarki „maraton”…
7. kolejka II ligi kobiet: Jordan Łódź ŁKS Łódź 48:82, PTK Pabianice - Księżak Łowicz 111:48, Mag-Rys Zgierz - MKS
Kutno 60:48. Pauza: Widzew Łódź.
1. ŁKS Łódź
6 11 471:328
2. Widzew Łódź
6 11 464:356
3. PTK Pabianice
6 10 522:387
4. Mag-Rys Zgierz
6 9 366:426
5. MKS Kutno
6 8 396:454
6. Jordan Łódź
6 8 464:499
7. Księżak Łowicz
6 6 352:585
W kolejnym meczu Księżak zagra w Łodzi
z Jordanem, ale mecz ten odbędzie się dopiero w piątek 14 listopada o godz. 15.00. (d)

Motocross - Puchar Polski PZMot

Powoli kończą sezon
Lublin, 19 października. Sezon motocrossowy powoli dobiega końca. Jedne
z ostatnich zawodów odbyły się na nowopowstałym torze w Lublinie, gdzie została rozegrana ostatnia, piąta runda Pucharu Polskiego Związku Motorowego oraz
ostatnia runda Pucharu Europy Centralnej
(MACEC). Organizator - Klub Motorowy
„Cross” Lublin, włożył bardzo dużo pracy w przygotowanie toru, który w praktyce okazał się bardzo widowiskowy. Na
zawody przybyła liczna grupa kibiców obserwująca zmagania zawodników. Pogoda
jak na porę jesienną okazała się bardzo łaskawa i mimo niezbyt wysokich temperatur słońce towarzyszyło imprezie prawie
przez cały czas.
W klasie MX1 Łowicki Klub Motorowy
reprezentował najlepszy łowicki zawodnik
Paweł Wizgier. Oba biegi tej klasy wyglądały bardzo podobnie. Znany z doskonałych startów łowiczanin nie daje konkurentom szans w pierwszym zakręcie i
wychodzi na prowadzenie. Następnie zo-

staje wyprzedzony przez Kamila Walczaka
z Lublina i po walce z Waldemarem Lonką
z Głogowa ostatecznie dojeżdża dwa razy
na trzeciej pozycji. Zapewniając sobie w
ten sposób drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji Pucharu Polski.

W klasie MX2 ŁKM reprezentował
Łukasz Walczak. Tym razem pech go
ominął i udało mu się zdobyć pierwsze
punkty Pucharu Polski w tym sezonie. W
pierwszy biegu zajął 16. miejsce oraz 17.
w drugim.
Klasyfikacja generalna Pucharu PZMot
- klasa MX1:
1. Kamil Walczak (KM Cross Lublin)
223
2. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz)
191
3. Waldemar Lonka (AP Głogów)
190
22. Zbigniew Majewski (ŁKM Łowicz) 29
23. Sylwester Wielec (ŁKM Łowicz)
26
30. Krzysztof Białek (ŁKM Łowicz)
18
37. Tomasz Gabara (ŁKM Łowicz)
11
Klasyfikacja generalna Pucharu PZMot
- klasa MX2:
1. Sebastian Banaś (Castrol Toruń)
225
2. Jakub Majchrzak (AP Głogów)
213
3. Paweł Szturomski (AP Głogów)
148
61
Podniebne skoki Pawła Wizgiera 11. Dawid Kruk (ŁKM Łowicz)
9
dały mu drugie miejsce w klasyfi- 38. Łukasz Walczak (ŁKM Łowicz)
1
kacji generalnej Pucharu PZMot 53. Mateusz Kujawa (ŁKM Łowicz)
Zbigniew Łaziński
w klasie MX1.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 6 do 12 listopada
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada”.

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Napływa ciepła, ale w weekend chłodna masa powietrza.
n Czwartek:
Rano mglisto oraz pochmurno, ale w ciągu dnia przejaśnienia
oraz rozpogodzenia, bez opadów oraz ciepło jak na listopad.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano jesienne mgły. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby.
Temp. max w dzień: + 9 ºC do + 8 ºC.
Temp. min w nocy: + 6 ºC do + 5 ºC.
n Piątek - Sobota - Niedziela:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami
do umiarkowanego. Miejscami opady deszczu.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano lokalnie mgły. Wiatr wschodni
i południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 10 ºC.
Temp. min w nocy: + 3 ºC do 0 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego, bez opadów
oraz chłodno. Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w opadach słaba.
Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 9 ºC.
Temp. min w nocy: + 2 ºC do - 2 ºC.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne
niekorzystne. Osłabiona sprawność
psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Koniec pierwszej rundy

jący jedenaste miejsce OKS 1945 Olsztyn
ma tylko dwa punkty mniej od nas. Marząc
zatem o włączeniu się do walki o awans do
I ligi trzeba w tych dwóch listopadowych
zdobyć jak najwięcej.
18. kolejka II ligi (sobota - niedziela – 8-9 listopada 2008 roku): SANDECJA Nowy Sącz - SOKÓŁ Aleksandrów
Łódzki (S - 11.00), GÓRNIK Wieliczka KOLEJARZ Stróże (S - 12.00), STAL Poniatowa - ŁKS Łomża (S - 13.00), OKS
1945 Olsztyn - JEZIORAK Iława (S 13.00), WIGRY Suwałki - OKOCIMSKI
Brzesko (S - 13.00), PRZEBÓJ Wolbrom
- CONCORDIA Piotrków Trybunalski
(S - 13.00), KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - PONIDZIE NIDA Pińczów
(S - 17.00), HETMAN Zamość - START
Otwock (N - 13.00) i RUCH Wysokie
Mazowieckie - PELIKAN Łowicz
(N - 13.00).
Paweł A. Doliński

