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Będzie zmiana patrona
szkoły w Dzierzgówku
Za zniesieniem nazwy Szkoły
Podstawowej w Dzierzgówku
opowiedziała się Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski placówki.

S

zkoła nosi imię Żołnierzy Gwardii
Ludowej Ziemi Łowickiej. Jakiś
czas temu pojawiła się inicjatywa
części mieszkańców i rodziców,
aby nazwę zmienić. W łonie rodziców,
jak i nauczycieli nie było jednak
jednomyślności, a warunkiem,
by rada gminy mogła znieść
nazwę, jest wspólny wniosek trzech
wymienionych podmiotów. Wniosek
przesłany został do Urzędu Gminy
7 listopada. Rada Rodziców opowiada
się w nim za zniesieniem nazwy,
ale pozostawieniem na szkole tablicy,
jako elementu historii. Teraz
o wszystkim zadecyduje Rada Gminy.
Szkoła nie ma jeszcze pomysłu na
nowego patrona.
(wcz)

Łowicka mleczarnia umacnia się w gronie najpotężniejszych graczy na rynku

Mleczarnia z Kutna
w drużynie łowickiej OSM
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu i Spółdzielnia Mleczarska „Zorina” Kutno połączyły
się. Decyzja zapadła w ubiegłym tygodniu na dwóch nadzwyczajnych
walnych zebraniach przedstawicieli. Połączenie stało się faktem w poniedziałek, 1 grudnia.

P

o połączeniu OSM Łowicz po raz kolejny wzmocniła swą pozycję na krajowym rynku. Jest mleczarnią zatrudniającą
około 1000 pracowników w Łowiczu, Toruniu i Kutnie, skupującą rocznie około 440
milionów litrów mleka, przynoszącą przychód rzędu 850 milionów złotych rocznie.
Prezes OSM Łowicz Jan Dąbrowski
mówi, że to połączenie wynika z konieczności koncentracji branży mleczarskiej, która
jest znanym światowym trendem. W takich
krajach jak Dania czy Szwecja, w których
produkcja mleka jest o 50% większa niż
w Polsce istnieje tylko jedna mleczarnia,
która prowadzi produkcję w 67 zakładach,
w Holandii są dwie mleczarnie, w Irlandii
jedna, podobnie w Nowej Zelandii. - Koncentracja, a nawet globalizacja tej branży
jest odpowiedzią na globalizację handlu mówi prezes Dąbrowski. Rozwój taki jest
też koniecznością ze względu na brak możliwości dalszej produkcji w Łowiczu z powodu braku gruntów.
Mleczarnia w Kutnie podjęła decyzję
o połączeniu z innym partnerem z powodu
utraty płynności finansowej. Pojawiły się

Logo Spółdzielni „Zorina” w Kutnie, mało znane na rynku mleczarskim w Polsce, zastąpione zostanie przez logo OSM,
z charakterystyczną łowiczanką.
w niej zaległości w rozliczeniach z dostawcami mleka. Po tegorocznej Polagrze podjęto rozmowy z czołowymi polskimi mleczarniami tej branży. Zdecydowano się przystać
na propozycję mleczarni z Łowicza. Wydawać by się mogło, że decyzja zapadła bardzo szybko, ale tak naprawdę historia tej fuzji liczy już piętnaście lat.

porównamy obie spółdzielnie w 1993 roku
i w dniu połączenia. Roczny skup mleka
spółdzielni łowickiej wynosił wówczas 78
mln litrów, kutnowskiej - 44 mln l. Cena
za 1 litr, jeszcze w „starych złotówkach”,
wynosiła odpowiednio - 2.600 zł i 2.300 zł
(odpowiednio 26 i 23 gr obecnie).
Jakie były wtedy przesłanki połączenia? - Uważaliśmy, że mamy rynek zbytu
na nasze produkty i chcieliśmy poszerzać
Wtedy nie doszło
działalność poprzez zwiększanie liczby
do połączenia
dostawców - mówi w odpowiedzi na na15 lat w polskim mleczarstwie to jednak sze pytanie Jan Dąbrowski. Plany połąepoka. Nie można mieć wątpliwości, gdy czenia, bardzo zaawansowane pod ko-

Jutro choinka na Starym Rynku

Wspominając 13 grudnia

M

szą św. polową w intencji osób
internowanych oraz ofiar stanu
dwa tygodnie w łowickich przedszkolach wojennego NSZZ Solidarność
Ziemi Łowickiej uczczona zostanie
w sumie 2,5 tysiąca sztuk.
Na zakończenie wszystkie kupony tra- kolejna rocznica ogłoszenia stanu
fią na scenę, gdzie odbędzie się losowanie wojennego. Msza św. sprawowana
wartościowych nagród, będą to m.in. odtwa- będzie przez bp. ordynariusza Andrzeja
Dziubę w sobotę,13 grudnia, na
rzacze MP3, radiomagnetofony, łyżworolki skwerze Solidarności w Łowiczu.
i inne ufundowane przez sponsorów. Wśród Po nabożeństwie pod pomnikiem
głównych nagród, będzie także nagroda No- solidarności złożone zostaną kwiaty,
wego Łowiczanina - rower górski. Ale by potem związkowcy spotkają się przy
odebrać każdą z nagród trzeba będzie po- wspólnym stole, składając sobie
siadać drugą połowę kuponu, który upraw- przedświąteczne życzenia.
niał do odbioru paczki. Choinkę zakończy (mwk)

Pośrodku Starego Rynku w Łowiczu stanęła już wczoraj, 3 grudnia, 10-metrowa choinka. Jutro odbędzie się pod nią miejska impreza
choinkowa. W tym roku, oprócz
drzewka na Starym Rynku, będzie
drugie - na Nowym, blisko fontanny.
na Starym Rynku rozpocznie się
Inąmpreza
od „zapalenia” choinki, na której zostaumieszczone różnej wielkości lampio-

ny. Zaraz po tym rozpocznie się choinkowa zabawa. W tym roku ratusz zdecydował
się na zlecenie poprowadzenia imprezy doświadczonym w tej materii aktorom Joannie
i Marcinowi Gałce-Walczykiewicz. Będą
świąteczne piosenki, ale także konkursy,
w których będzie można wygrać ciekawe nagrody. W trakcie choinki, na mniejszych scenach, czekać będą na dzieci Świę-

niec roku 1993 (podjęto już nawet przez
walne zebranie odpowiednie decyzje),
zostały zarzucone. Nie powiodły się ze
względu na niepokój, jaki powstał wtedy
w Kutnie z powodu rzekomego zadłużenia OSM Łowicz.
Mimo to do spółdzielni łowickiej przystąpiła pewna grupa dostawców z terenu
kutnowskiego, w tym największy wtedy
i obecnie dostawca - Stacja Hodowli Roślin w Strzelcach.
Gdy drogi dwóch mleczarni rozeszły się,
historia każdej z nich potoczyła się inaczej.
dok. na str. 14

Choinkę montowano w środę.
ci Mikołajowie w towarzystwie Śnieżynek,
w postaci te tradycyjnie wcielą się miejscy
urzędnicy. Od nich dzieci będą otrzymywać paczki z łakociami i drobnymi prezentami. Warunkiem jednak jest oddanie kuponu, który można było zakupić przez ostatnie

pokaz sztucznych ogni.
Druga, nieco niższa choinka, stanie także na Nowym Rynku. Ustawiona zostanie
bliżej wschodniej pierzei rynku, pomiędzy
ul. Zduńską a ul. Stanisławskiego. Choinka
jednak nie będzie ozdobiona lampionami,
których zakup ratusz planuje na rok następny.
(tb)

O łowickiej płycie
w Programie II PR

D

yrektor Łowickiego Ośrodka
Kultury Maciej Malangiewicz
będzie gościem audycji Programu
II Polskiego Radia „Źródła”, która
zostanie wyemitowana we wtorek,
9 grudnia o godz. 15.00. Do audycji
został zaproszony też Jacek Jackowski
pracownik Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk. Obu panów łączy
wspólna praca nad płytą, na której
znalazły się archiwalne nagrania
łowickich muzyków ludowych z lat 50.
To właśnie album będzie głównym
tematem wtorkowych „Źródeł”.
(jr)
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Młody człowiek odpowie za niszczenie
stanowisk archeologicznych
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi wraz z policjantami z komendy powiatowej w Łowiczu, dokonali zatrzymania drugiego
w tym roku archeologa - amatora,
który zajmował się nielegalną eksploracją, a w konsekwencji niszczeniem stanowisk archeologicznych
w naszym regionie.
atrzymany to Daniel S, 21-letni mieszkaniec jednej z podłowickich wsi.
Z
W jego mieszkaniu policjanci znaleźli wykrywacz metalu, a także przedmioty pochodzące z prowadzonych przez niego wyko-

Ksiądz zginął w Lenartowie
Kierujący samochodem marki Renault Megane, 29-letni Tomasz S.,
ksiądz wikariusz z parafii w Kocierzewie, pochodzący z gminy Maków
w powiecie skierniewickim, zginął
w wypadku drogowym we wtorek,
2 grudnia o godz. 18.45, do którego doszło na łuku drogi w Lenartowie w gminie Kocierzew. Pasażerka
samochodu, 62-letnia mieszkanka
gminy Kocierzew, trafiła do szpitala
ze złamaniem żeber oraz odmą jamy
brzusznej.
o wypadku doszło na łuku drogi. Samochód jechał drogą powiatową z
D
Rybna do Kompiny od strony miejscowości Jeziorko w gminie Kocierzew. Kierowca
z nieustalonych przyczyn - prawdopodobnie

wpadł w poślizg - zjechał do przydrożnego
rowu. Renault uderzył wtedy w ścięty pień
drzewa, po czym pojazd dachował.
Wezwana na miejsce wypadku straż
pożarna z Łowicza zajmowała się uwalnianiem osób uwięzionych w leżącym
w poprzek drogi na dachu samochodzie.
Najpierw wydobyto kobietę. Ksiądz był
przygnieciony przez maskę samochodu. Już wtedy nie żył. Kierujący w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć
na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala.
Przyczyny wypadku ustala łowicka policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej
w Łowiczu. - Jechał może trochę za szybko, wpadł na łuku drogi w poślizg i go wyrzuciło na pobocze. Był wikarym u nas od
niedawna. Szkoda chłopaka, młody jeszcze
był - mówią w gminie.
(mak)

Z chodnikiem będzie bezpieczniej
Chodnik z kostki betonowej wraz
z krawężnikami powstanie jeszcze
w tym roku na długości 134 m w Kocierzewie Południowym. Podczas
zebrania wiejskiego, które odbyło
się 10 listopada, pojawiły się wątpliwości, czy jest on potrzebny.
nwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg,
który planuje rozpocząć prace w KocieIrzewie
jeszcze w tym tygodniu. Chodnik
pobudowany zostanie po stronie cmentarza, zacznie się na jego wysokości, a skończy na wysokości zabudowań. Na całej długości będzie miał szerokość 1,5 m.
Wątpliwości mieszkańców związane
były z bezpieczeństwem, zwężeniem szerokości drogi i ograniczeniem możliwości
zjeżdżania na jej pobocze.
Jak się dowiadujemy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łowiczu, chodnik powstanie w pasie drogowym, ale jego budowa
nie spowoduje zwężenia jezdni. A jak po-

Chodnik w Kocierzewie, który powstanie po stronie cmentarza nie spowoduje zwężenia jezdni.
kazuje doświadczenie zarówno chodnik, jak
i ograniczające go krawężniki nie pogorszą
bezpieczeństwa pieszych, wprost przeciwnie. Tym bardziej, że na drodze tej jest kilka
ostrych zakrętów, a chodnik po przeciwnej
stronie jest nierówny i bardzo wąski.
(mwk)

Potrącił pijanego pieszego

K

ierujący samochodem marki Fiat
Siena 22-letni mieszkaniec gminy
Łyszkowice potrącił na prostym
odcinku drogi kompletnie pijanego
pieszego, który nagle wtargnął mu
na jezdnię. Do wypadku doszło we
wtorek, 2 grudnia około godziny 18
na drodze w Kolonii Łyszkowickiej.
Poszkodowany w wypadku 51-letni
mieszkaniec Łyszkowic doznał rany
szarpanej prawego uda, złamania
żeber po prawej stronie, stłuczenia
głowy oraz rany prawej ręki.
W powietrzu wydychanym z płuc miał
1,46 mg/dm3 alkohol (ponad 3 promile
alkoholu w organizmie). Kierowca
Sieny był trzeźwy.

Zaczadził się w mieszkaniu
przy Stanisławskiego
79-letni mężczyzna zginął w pożarze,
który wybuchł w godzinach porannych,
w sobotę, 29 listopada przed godziną
7 rano, w kamienicy na rogu ulicy
Stanisławskiego i Wojska Polskiego
w Łowiczu. W akcji gaszenia pożaru
uczestniczyły trzy zastępy straży
zawodowej oraz jeden zastęp
strażaków z łowickiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Pożar wybuchł
w mieszkaniu na parterze od strony
podwórza - w kamienicy, w której od
ulicy Stanisławskiego mieści się sklep
ze sprzętem RTV.
Straż pożarna została zaalarmowana
przez opiekunkę starszego mężczyzny,
która przyszła go odwiedzić. Zastała
zadymione mieszkanie, natychmiast
wezwała straż. Podczas gdy próbowała
wietrzyć mieszkanie, pojawiły się
płomienie ognia. Próbowała obudzić
mężczyznę, ten jednak już nie żył. Ze
wstępnych oględzin przeprowadzonych
przez straż pożarną oraz policję
wynika, że pożar mógł powstać od
kuchni węglowej. Przyczyny pożaru
ustala prokuratura.
W wyniku pożaru spaleniu uległa
kuchnia oraz osmalone i okopcone
zostały drzwi od wewnątrz i okna. Inne
mieszkania oraz sklep w kamienicy
nie ucierpiały. Podczas akcji nie było
potrzeby ewakuowania pozostałych
mieszkańców kamienicy.
(mak)

kronika
policyjna
n 27 listopada Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu została poinformowana przez
34-letnią mieszkankę Łowicza o wyłudzeniu
od niej pieniędzy w kwocie 180 złotych.
Poszkodowana wygrała figurki ozdobne
na aukcji internetowej, wpłaciła w czerwcu
tego roku pieniądze na wskazane przez
kontrahenta konto bankowe i do tej pory nie
otrzymała wylicytowanego towaru.
n 27 listopada w Kalenicach w gminie
Łyszkowice nieznani sprawcy po urwaniu
kłódki w drzwiach garażu ukradli z niego odkurzacz przemysłowy o wartości około 500
złotych na szkodę mieszkańca Kalenic.
n 28 listopada w godzinach porannych
Komenda Powiatowa Policji otrzymała
zgłoszenie uszkodzenia neonu reklamowego
placówki bankowej ING na Nowym Rynku
w Łowiczu. Straty oszacowano na około 1
tysiąc złotych. Do zniszczenia mienia doszło
w nocy poprzedzającej zgłoszenie.
n 28 listopada w godzinach przedpołudniowych Komenda Powiatowa Policji

palisk. Wśród nich były bagnety, metalowe
elementy okuć pasów żołnierskich i wyposażenia wojskowego, guziki z mundurów,
monety, zabytkowa pieczęć, stare pociski od
broni palnej, prawdopodobnie z XIX wieku.
Policjanci wstępnie ustalili, że mężczyzna plądrował stanowiska archeologiczne
w okolicy Łowicza, Nieborowa, Bolimowa i Skierniewic. Znalezione przedmioty
odrestaurowywał, a następnie, te cenniejsze
sprzedawał na giełdach kolekcjonerskich
lub poprzez bezpośredni kontakt z kolekcjonerami, te mniej cenne i wartościowe wystawiał na aukcjach internetowych.
21-latek powiedział policjantom, że interesował się zabytkami. Oświadczył też,

że kiedyś był robotnikiem wynajętym do
prac ziemnych przy badaniach archeologicznych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki. Tam też poznał lokalizacje stanowisk archeologicznych, jak i specyfikę
prowadzonych prac.
Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty niszczenia stanowisk archeologicznych
i przywłaszczenia przedmiotów pochodzących z nielegalnych wykopalisk. Grozi mu
kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
(tb)
Przedmioty znalezione w domu „poszukiwacza skarbów”.

Okradziono samotną kobietę
na Podrzecznej
Dwie nieznane kobiety w średnim
wieku okradły w ostatnią sobotę, 29
listopada około południa samotną,
starszą kobietę zamieszkującą posesję przy ulicy Podrzecznej w Łowiczu.

Z

wstępnych ustaleń policji wynika,
że podały się za pracownice Zespołu Opieki Zdrowotnej lub innej placówki opiekującej się osobami starszymi.
W ten sposób uśpiły czujność poszkodowanej i zostały zaproszone do mieszkania. Prawdopodobnie, gdy jedna
z nich zagadywała staruszkę, druga splądro-

wała mieszkanie, znalazła ukryte pieniądze
i ukradła je. Dopiero jakiś czas po ich wyjściu, staruszka zorientowała się, że nie ma
zgromadzonych przez nią oszczędności
w kwocie około dwóch tysięcy złotych.
- Niestety, takie rzeczy, kiedy przestępcy
żerują na łatwowierności osób starszych,
zdarzają się coraz częściej. Zachęcamy,
żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości
dzwonić natychmiast na policyjny telefon
alarmowy. Przyjedzie wtedy patrol i sprawdzi z kim mamy do czynienia - powiedział
nam zastępca naczelnika Sekcji Prewencji
Kryminalnej łowickiej Komendy Powiatowej Policji Mariusz Boczek.
(mak)

Trzy dealerki u trzech młodzieńców
Trzy dealerki z amfetaminą znaleźli policjanci u trzech młodych mężczyzn w samochodzie zatrzymanym
do rutynowej kontroli. Wszyscy trzej
mają usłyszeć zarzuty posiadania
narkotyków, za co grozi kara więzienia do trzech lat.

P

28 listopada na ulicy 11 Listopada w Łowiczu. W samochodzie było trzech mężczyzn: dwóch z powiatu skierniewickiego
(24-letni Łukasz F. i 21-letni Piotr D.) oraz
jeden łowiczanin (19-letni Piotr M.). W samochodzie policjanci znaleźli trzy dealerki
z amfetaminą. Oprócz tego w samochodzie
znalezione zostały również cztery fifki, któolicjanci z plutonu patrolowego zatrzy- re mogły służyć do palenia marihuany. Polimali samochód osobowy do kontroli cjanci będą ustalać w jaki sposób mężczyźokoło godziny 23.20 w ostatni piątek, ni weszli w posiadanie narkotyków. (mak)

w Łowiczu otrzymała zgłoszenie kradzieży
z otwartego garażu w Łyszkowicach dwóch
przecinarek oraz myjki samochodowej
o łącznej wartości około 3.800 złotych na
szkodę mieszkańca Łyszkowic.
n 28 listopada z parkingu na Starym Rynku
nieznani sprawcy wymontowali i ukradli cztery kołpaki samochodowe od samochodu marki
Opel Astra. Poszkodowany mieszkaniec Łowicza oszacował straty na około 400 złotych.
n 28 listopada w godzinach nocnych
w Wiskienicy Dolnej w gminie Zduny nieznani
sprawcy uszkodzili trzy opony w samochodzie
marki Fiat Panda. Właściciel oszacował straty
na około 700 zł.
n 29 listopada w Niedźwiadzie w gminie
Łowicz doszło do pożaru niezamieszkałego
budynku. Spaleniu uległo poddasze oraz
ściana szczytowa.
n 30 listopada o godz. 18.47 policja otrzymała zgłoszenie kradzieży z terenu posesji
wNieborowiesamochodumarkiMercedesBenz
koloru czarnego, model A-170 o wartości około 30 tys. zł na szkodę mieszkanki Nieborowa.
n 30 listopada o godz. 17.10 na parkingu
przy ul. Tuszewskiej w Łowiczu nieznany
sprawca po opuszczeniu szyby w samochodzie
marki Ford Mondeo ukradł z wnętrza pojazdu
garnitur, płaszcz i panel od radioodtwarzacza
o łącznej wartości około 2 tys. zł na szkodę
obywatela Polski zamieszkałego w Danii.

n 30 listopada policja otrzymała zgłoszenie włamania do dwóch domków letniskowych w Joachimowie Mogiłach. Do
włamania mogło dojść w okresie od 22
do 30 listopada. Nieznani sprawcy ukradli
z jednego domku butlę gazową i nawilżacz
powietrza o wartości około 2,5 tys. zł na
szkodę mieszkańca Kielc, a z drugiego domku telewizor, odtwarzacz DVD i produkty
żywnościowe o wartości około 760 zł na
szkodę mieszkańca Warszawy.
n 1 grudnia o godz. 20.15 policja została
poinformowana o uszkodzeniu mienia
- zrzuceniu kasy fiskalnej - w sklepie
spożywczym przy ul. 11 Listopada przez
39-letniego mieszkańca Łowicza. Wartość
strat oszacowano na około 1 tys. zł.
n 2 grudnia o godz. 1\0.30 na skrzyżowaniu ulicy Papieskiej z Młodzieżową w Łowiczu doszło do wypadku drogowego, podczas
którego kierujący samochodem Volkswagen
Golf 69-letni mieszkaniec Łowicza nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i potrącił
54-letnią rowerzystkę z Łowicza. Kobieta
z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa
w części lędźwiowej trafiła do szpitala.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opr.
sierż. Urszula Szymczak
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Klub Obywatela
powstaje w Łowiczu
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne powstającego w Łowiczu
Klubu Obywatela odbędzie się w
czwartek, 4 grudnia o godzinie 18.00
w restauracji „Szkiełka” w Parku
Błonie w Łowiczu. Wstęp jest wolny.

C

elem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji o idei projektu
i o samym klubie. W spotkaniu oprócz
animatora lokalnego - Macieja Łapskiego wezmą udział eksperci z Instytutu Spraw
Obywatelskich i dwumiesięcznika Obywatel.
Klub powstaje w Łowiczu w ramach
projektu „Sami Sobie” firmowanego przez
wspomniane czasopismo. Ideą projektu
jest wzbudzenie oddolnych działań, mających na celu samodzielne zorganizowanie
się społeczności lokalnej w celu poprawy
własnego losu. Zadaniem klubu będzie koordynacja działań mieszkańców Łowicza
i okolic. - Nie chcemy niczego narzucać!

Chcemy wspólnie rozwiązywać nasze problemy, te małe i te duże - czytamy na witrynie internetowej klubu.
Magazyn Obywatel to nie tylko gazeta.
Prowadzi także inne działania i projekty,
np. kampanię antyautostradową, Konfrontacje Obywatelskie, organizuje spotkania
dyskusyjne z oglądaniem filmów traktujących np. o problemach globalizacji, cywilizacji konsumpcyjnej itd. Magazyn
wspierał m.in. inicjatywę na rzecz uchwalenia ustawy ograniczającej ekspansję hipermarketów, brał udział w inicjatywach
na rzecz ochrony przyrody w Polsce, protestował przeciwko niszczeniu transportu publicznego (kolej, komunikacja miejska) w imię rozwoju szkodliwej - zdaniem
działaczy klubu - motoryzacji indywidualnej, organizował też ogólnopolskie niezależne obchody 25-lecia powstania „Solidarności” m.in. wraz z Andrzejem Gwiazdą
i Anną Walentynowicz.
(mak)

Ciasno przy budowanym rondzie. Do połowy kwietnia będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu w pobliżu
budowanego ronda u zbiegu ulicy Łódzkiej, Prymasowskiej i Jana Pawła II. Poruszając się drogą krajową numer 14
od Łodzi, trzeba jechać prosto (tak jak w kierunku centrum Łowicza), a następnie skręcić w lewo i zbudowanym łącznikiem wrócić na drogę nr 14, którą dotrzemy do trasy Warszawa - Poznań (DK 2). Zmiany wprowadzono 1 grudnia.

Dwa lata za rozbój - ale w zawieszeniu
Trzech lat więzienia żądał
prokurator rejonowy
w Łowiczu dla dwóch
sprawców rozboju,
do którego doszło
13 czerwca tego roku
w pociągu osobowym
z Łowicza do Warszawy.
Sąd był znacznie łagodniejszy
i wymierzył kary 2 lat
więzienia w zawieszeniu
na 5 lat próby oraz grzywny.

Z

anim 26 listopada zapadł wyrok, mowy
końcowe w toczącym się przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu wygłosili obrońcy oskarżonych i sami oskarżeni: Wojciech
Sz. i Ireneusz W. z powiatu skierniewickiego. Sąd uznał obydwóch sprawców za winnych zarzucanych czynów. Oprócz kary
więzienia w zawieszeniu wymierzył obydwu sprawcom grzywny w wysokości po
1 tys. zł oraz obciążył ich kosztami postępowania sądowego. Obydwaj pozostaną rów-

nież przez cały pięcioletni okres próby pod
dozorami kuratorów sądowych.
Przypomnijmy, że do rozboju doszło 13
czerwca tego roku w pociągu osobowym
odjeżdżającym z Łowicza do Warszawy
o godz. 21.49. Ofiarą zajścia był 20-letni student Politechniki Łódzkiej wracający do domu. Napastnicy użyli przemocy wobec niego i grozili mu wyrzuceniem
z pociągu. Żądali oddania pieniędzy i telefonu komórkowego. Po chwili siłą zabrali mu
pieniądze - w kwocie zaledwie 4,20 zł. Nie
wiadomo jak sytuacja potoczyłaby się dalej,
gdyby sprawcy rozboju nie przestraszyli się
idącego w ich kierunku konduktora pociągu.
Opisywaliśmy na łamach NŁ, że łowiccy
policjanci w bezpośrednim pościgu w okolicach przystanku w Mysłakowie zatrzymali sprawców tego rozboju. Oskarżeni byli
pod wpływem alkoholu: 1,07 i 0,89 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
Wobec Wojciecha Sz. Sąd Rejonowy stosował areszt tymczasowy, zaś drugi pozostawał pod dozorem policyjnym po wpłaceniu
poręczenia majątkowego.

Podczas ostatniego posiedzenia sąd w tej
sprawie przesłuchiwany był policjant, który
uczestniczył w zatrzymaniu oskarżonych. Z polecenia dyżurnego oficera udaliśmy się
w okolice Mysłakowa i Janowic, gdzie zatrzymaliśmy idących poboczem napastników.
Poszkodowany ich rozpoznał. Byli kompletnie zaskoczeni i nietrzeźwi - zeznał policjant.
mowie końcowej prokurator stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy nie wzbudza żadnych wątpliwości co
do sprawstwa i winy oskarżonych. W toku
postępowania dowodowego przesłuchiwany był zarówno poszkodowany, jak też konduktor z pociągu oraz policjanci zatrzymujący oskarżonych. - Dowody są miażdżące dla
oskarżonych. Znaleziono przy jednym z nich
pieniądze - te marne parę groszy pochodzących z przestępstwa. Stan nietrzeźwości jest
kolejną okolicznością obciążającą oskarżonych. Stopień społecznej szkodliwości czynu
oceniam jako znaczny, dlatego wnoszę o wymierzenie kary trzech lat pozbawienia wolności i obciążenia kosztami postępowania
sądowego - mówił prokurator.

W

Obrońca oskarżonego Ireneusza W.
zwrócił natomiast sądowi uwagę na fakt,
że udział oskarżonych w przestępstwie był
różny. - Rola mojego klienta była drugorzędna i dopuścił się on przemocy polegającej na przytrzymaniu poszkodowanego
w przejściu pomiędzy wagonami. Przemoc
ta była na granicy nietykalności cielesnej.
Mój klient nie przeszukiwał ofiary. Nie była
to przemoc drastyczna - mówił obrońca. Ponadto poinformował sąd, że jego klient pracował, obecnie jest w wojsku, nie był wcześniej karany. Według obrońcy trzyletnia
kara więzienia, o którą wnioskuje prokurator, byłaby karą zbyt wysoką. Wnioskował
o karę w dolnych granicach z zawieszeniem
jej wykonania.
Obrońca Wojciecha Sz. zwrócił sądowi
uwagę na fakt, że groźby wyrzucenia z pociągu, o których mówił poszkodowany, były
formułowane w momencie, gdy pociąg stał.
Wnosił również o łagodniejsze potraktowanie jego klienta i wymierzenie kary dwóch
lat więzienia z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary. Oskarżony Ireneusz W.

po mowach obrońców poprosił sąd o niski
wymiar kary. Bardziej wylewny był drugi z oskarżonych - Wojciech Sz., który był
już 3,5 miesiąca w areszcie. - Bardzo żałuję
tego, co zrobiłem. Nigdy się coś takiego nie
powtórzy. Dostałem już dużą nauczkę przez
ponad 3 miesiące w areszcie - mówił. Również poprosił o łagodny wyrok.
W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd
stwierdził, że nie ma wątpliwości co do faktycznego sprawstwa. - Zeznania pokrzywdzonego są logiczne, spójne i konsekwentne.
Nie ulega wątpliwości, że doszło do rozboju i oskarżeni grozili ofierze wyrzuceniem
z pociągu. Sąd w pełni dał wiarę poszkodowanemu - argumentowała sędzina. Sąd
zadał sobie jednak pytanie, czy niezbędna
jest izolacja oskarżonych i resocjalizacja
ich w warunkach odosobnienia. Sąd wziął
pod uwagę, że oskarżeni dotychczas nie byli
karani, jeden z nich jest w wojsku, a drugi
pracuje. - W ocenie sądu nie jest konieczne
prowadzenie resocjalizacji w warunkach zamkniętych. To, co się zdarzyło było wysoce
społecznie szkodliwe, ale sąd ma świadomość, że oskarżeni to zrozumieli. Skrucha
oskarżonych była jak najbardziej szczera,
dlatego można im dać szansę - argumentowała sędzia.
(mak)

Pół wieku po powrocie

W środę o narkotykach na Szkiełkach

Rada Rodziców szkół pijarskich zapraMsza święta z okazji 50-lecia powrotu ojców pijarów do Łowicza sza na tę uroczystą mszę wszystkich abodbędzie się w kościele pijarskim solwentów szkół pijarskich, rodziców oraz
w najbliższą niedzielę o godzinie 12.30. tych, którzy przyczynili się do budowy szkół
i wszystkie osoby, które czują się związane
elebrować ją będzie biskup ordynariusz ze wspólnotą pijarską w Łowiczu. - Niech
łowicki Andrzej Dziuba. Wezmą w niej tego dnia w kościele każdy centymetr kwaudział m.in. wszyscy czterej żyjący dratowy będzie zajęty. Abyśmy godnie uczcirektorzy łowickich pijarów. Będą to ojco- li rocznicę i aby było widać, że pijarzy robią
wie: Antoni Jelonek, budowniczy szkół pi- w Łowiczu coś wspaniałego i znaczącego jarskich Eugeniusz Śpiołek, Wojciech Ka- mówi przewodniczący Rady Rodziców Jalafut, Józef Jacek Raczek i obecny rektor nusz Kukieła.
(wcz)
Andrzej Pilch.

W najbliższa środę,
10 grudnia, w sali
konferencyjno-balowej
restauracji Szkiełka w parku
Błonia w Łowiczu odbędzie
się konferencja pod hasłem
„Życie bez narkotyków
= lepsze życie”.

C

jej program uważa za bardzo interesujący, a jej rangę podnoszą osoby, które wygłoszą referaty, w większości autorytety
w dziedzinie, znane szerzej z wypowiedzi
w radiu oraz telewizji.
Początek zapowiedziano na godz. 10.00.
Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek
wygłosi referat nt. „Narkomania w woj.
łódzkim”, o godz. 11.00 referat „Jak pozefowa biura PCK Jolanta Głowacka znać, że dziecko sięga po narkotyki i jak
powiedziała nam, że konferencja jest mu pomóc” wygłosi Joanna Gruszczyńotwarta dla wszystkich zainteresowanych, ska, psycholog, profilaktyk uzależnień,

S

Trzy nowe ulice w Łowiczu
Trzy nowe nazwy ulic pojawiły się w Łowiczu po ostatniej sesji Rady MIejskiej 25 listopada,
a brzmią one Starorzecze, Uchanka i Kamienna. Jednogłośnie radni nadali je powstającym nowym
ulicom.

P

ierwsza z nich, ulica Starorzecze, wybudowana zostanie w przyszłym roku
na zapleczu Urzędu Miejskiego i połączy
ul. Mostową z ul. Floriana przez park Bło-

nie. Zaproponowana nazwa ma związek
z topografią miasta, gdyż ulica przebiegała będzie dokładnie w miejscu starego koryta rzeki Bzury.
Uchanką nazwano ulicę, która odchodzić będzie od ronda na ul. Prymasowskiej
w kierunku zachodnim, równolegle do rzeki Uchanki, stąd jej nazwa. Ulica poprowadzi do wsi Jastrzębia.
Natomiast ul. Kamienna biegła będzie
od ul. Mickiewicza do ul. Prymasowskiej,
wzdłuż ogrodzenia cmentarza Emaus. Jej

nazwa wiąże się z nazwami sąsiednich ulic
- Piaskowej i Żwirowej.
Radny Tadeusz Żaczek wnioskował
o przedstawianie w przyszłości projektów
uchwał w sprawie nadania nazw nowych
ulic do zaopiniowania Komisji Społecznej.
- Nie sprzeciwiam się nazwom tych ulic, ale
może na komisji padłyby propozycje innych
nazw - mówił. Burmistrz Krzysztof Kaliński przyznał, że to dobry pomysł i zapewnił,
że tego typu sprawy będą kierowane także
pod obrady Komisji Społecznej.
(eb)

Mikołajki w Galerii Łowickiej

W

e współpracy z Młodzieżową
Radą Miejską Galeria Łowicka
przygotowała na 6 grudnia
Mikołajki dla najmłodszych. Mikołaj
będzie czekał na listy napisane przez
dzieci i młodzież cały dzień. Będzie
miał ze sobą worek z drobnymi
upominkami, które będą wręczane
wszystkim dzieciom, które dostarczą
swoje listy. Listy będzie można też
napisać na miejscu. Dodatkowo radni
MRM będą czytać dzieciom świąteczne
opowieści w Empiku oraz będą
malować chętnym maluchom twarze
w świąteczne wzory w Kąciku Zabaw.
(eb)

nauczyciel, konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Po przerwie o godz. 12.15 kolejny referat pt. „Narkomania skutki zdrowotne:
HIV/AIDS, WZW„ wygłosi dr n. med.
Zbigniew Deroń z Wojewódzkiego Specjalistycznego szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. O godz. 13.00 referat
„O funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w Łowiczu” Hanna Wojciechowska - specjalista terapii uzależnień.
(tb)
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Czerwona Góra
czeka na wywózkę

W

drugiej połowie września
informowaliśmy, że przetarg
na sprzedaż „czerwonej góry”
przy ul. Armii Krajowej zakończył się
powodzeniem. Nieruchomość wraz
z czerwoną substancją
zgromadzoną na niej, zakupiła firma
Marinex zajmująca się recyklingiem.
21 listopada obie strony podpisały
akt notarialny.
Nowy właściciel zanim zacznie
zagospodarowywać działkę będzie
musiał pozbyć się składanych tam
tlenków żelaza, nieszkodliwych
dla zdrowia, ale możliwych do
wykorzystania np. w budownictwie
czy drogownictwie. Firma Marinex
szuka sposobu pozbycia się
substancji i - jak się dowiedzieliśmy prowadzi rozmowy m.in.
z zagranicznymi firmami, które
są zainteresowane jej zakupem.
Tlenków tych jest tam w sumie ok.
46.000 m3.
(tb)
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Gmina Łowicz

Spór o pieniądze
na dom ludowy w Pilaszkowie
Przyznanie dodatkowych pieniędzy, w kwocie 10 tys. zł, na remont
domu ludowego w Pilaszkowie,
wzbudziło dużą dyskusję na ostatniej sesji rady gminy 27 listopada.

C

hodziło głównie o to, że nie zostało to
zaznaczone w projekcie uchwały wprowadzającej zmiany do budżetu gminy na
ten rok. A o propozycji przyznania środków
OSP Pilaszków, radni usłyszeli dopiero z ust
skarbnika gminy Bożeny Krupińskiej, która
czytała projekt uchwały na sesji.
- Nic o tym nie wiedziałem, pierwszy raz
o tym słyszę - mówił radny z Małszyc Grzegorz Bąba. - To nie może tak być, że dowiadujemy się o tym teraz na sesji już po posie-

dzeniach komisji. Za zamieszanie przeprosił
wójt Andrzej Barylski. - To ja jestem odpowiedzialny za tę sytuację i przepraszam za
to, że tak wyszło - mówił. - Po prostu dziś
przed sesją przyszedł do mnie prezes OSP
Jan Pawlina i pytał, czy nie dałoby się dodatkowych pieniędzy dać im jeszcze w tym
roku, bo chcą dokończyć przynajmniej
część prac.
Po nim głos zabrał sołtys Pilaszkowa,
Józef Panek. - Chcielibyśmy po prostu wymienić całkowicie instalację elektryczną, bo
stara wykonana była z aluminium - mówił
Panek. - Chodzi o to, że jest ona zagrożeniem
dla bezpieczeństwa, bo grozi zwarciem.
O ile możliwe, to byśmy chcieli wyłożyć,
jeszcze przed świętami, podłogę.

Jednak radny Bąba powiedział, że boi się,
że koszty będą się tylko ciągle mnożyć i zapytał wójta czy to ma w ogóle sens: ładowanie tylu pieniędzy w dom ludowy. - Domy
ludowe nigdy nie będą opłacalne, ale powiem panu, że społeczność Pilaszkowa jest
naprawdę jedną z bardziej zżytych i zasługują na miejsce, w którym będą mogli się spotykać - mówił Barylski. - Poza tym, owszem
biorą pieniądze z budżetu gminy, ale odpadają tu zupełnie koszty robocizny, bo mieszkańcy sami wykonują wszystkie prace. A taki
własny wkład trzeba docenić.
Wójt podał również przykład Klewkowa, gdzie remont domu ludowego kosztował gminę dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Zdaniem Barylskiego remont

w Pilaszkowie potrwa jeszcze kilka lat i pochłonie łącznie prawdopodobnie podobną
ilość pieniędzy.
Sposób na rozwiązanie sytuacji podała
sekretarz gminy Łowicz Beata Orzeł. Zaproponowała, by najpierw radni zagłosowali
za samym przyznaniem 10 tysięcy złotych,
a potem mieliby głosować za projektem
uchwały wprowadzającej zmiany do budżetu. Radni przystali na jej propozycję.
W czasie głosowania wszyscy jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu środków dla
OSP w Pilaszkowie. Później również jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, w którym
zamieszczono pieniądze na remont domu
ludowego.
(jr)

Już powstaje gazociąg
do „Trójki”
W szybkim tempie posuwają się
do przodu prace przy budowie
sieci gazowniczej, która ma
zasilić kotłownię w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu.

F

lonej i Kutrzeby, skąd będzie dalej prowadzony do ul. Kwiatowej, gdzie ma zasilić
kotłownię znajdującego się tam bloku. Druga nitka dalszą częścią ul. Grunwaldzkiej
doprowadzi gaz do kotłowni mającego powstać w przyszłym roku bloku komunalnego na osiedlu przy ul. Armii Krajowej.
Firma, jak nam powiedział jeden z pracowników, wykonywała ostatnio także na
zamówienie Mazowieckiej Spółki Gazowniczej rurociąg o długości 450 m w ulicy
Jana Pawła II odchodzący od ul. istniejącej
nitki w ul. Radzieckiej. Przy Jana Pawła II
podłączonych do sieci zostało dzięki temu
pięciu kolejnych odbiorców.
(tb)

irma Buding Andrzeja Zygmunta z Łowicza wykonała już niemal połowę rurociągu. W tym tygodniu ma wykonać kłopotliwy ze względu przede wszystkim na
długość przecisk pod nawierzchnią ulicy
Poznańskiej. Nitka zostanie ułożona od sieci
doprowadzającej gaz do OSM, czyli od ul.
Armii Krajowej, ulicami: Spółdzielczą, Cichą, Grunwaldzką, przez ul. Poznańską dalej Grunwaldzką do szkoły. Firma ma czas
na zakończenie robót do końca roku.
W tych stalowych rurach ułożono ruStamtąd, w dalszej kolejności rurociąg rociąg gazowniczy po wykonaniu
ma być ułożony do skrzyżowania ulic Zie- przepustu pod ulicą Cichą.

Budynek na Koziej będzie z opóźnieniem Przybędzie drzew w mieście
Budowa nowego budynku handlowo - usługowo - mieszkaniowego
przy ulicy Koziej w Łowiczu - naprzeciwko budynku, w którym mieści się
bank PKO BP, rozpocznie się najwcześniej wiosną przyszłego roku.

Władze spółki podejmą decyzję po ustabilizowaniu się rynku kredytowego, co powinno - zdaniem Walczaka - nastąpić na
początku przyszłego roku. Przypomnijmy,
że firma z Warszawy zakupiła grunt około
rok temu od łowickiego przedsiębiorcy, który miał kłopoty finansowe i trafił do więzieiestety, przesunęliśmy rozpoczęcie nia za znęcanie się nad żoną. Wcześniej miainwestycji na wiosnę 2009 ze wzglę- sto próbowało negocjować z przedsiębiorcą
(mak)
du na sytuację na rynku finansowym użyczenie terenu pod parking.
i trudności z uzyskaniem kredytów przez
osoby planujące zakup mieszkania. W naszym obiekcie jest zaplanowane 20 mieszkań
i obecnie trudno byłoby je sprzedać. Rozważamy również zamianę mieszkań na lokale
usługowo-biurowe - powiedział nam Alek- Ratusz wystawił na sprzedaż
sander Walczak ze spółki Awaco, która jest sześć działek budowlanych
właścicielem gruntu.

N

124 drzewa zostaną zasadzone
w Łowiczu, głównie w pasach zieleni przy ulicach, a także w miejscach
gdzie administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

N

a potrzeby nowych nasadzeń przeanalizowano miejsca, gdzie drzewa można posadzić tak, by nie powodowały kolizji z infrastruktura podziemną. Pod koniec

Sześć działek na sprzedaż
na terenach przyległych
do ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu.

P

ierwsze trzy mają powierzchnię bliską tysiąca metrów kwadratowych.
Ich cena wywoławcza została ustalona na 100 i ponad 100 tys. złotych. Licytacja odbędzie się 4 grudnia w ratuszu.
Kolejne trzy działki, także w okolicach

ul. Grunwaldzkiej, mają powierzchnię od
500 do 600 m2. Cena wywoławcza zawarta jest w przedziale od 58 do 68 tys. zł.
W tym przypadku oferenci wadia powinni wpłacić do 8 grudnia, licytacja odbędzie
11 grudnia.
W obu przypadkach plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na nich
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami. Wysokość budynków mieszkalnych określono do 2 kondygnacji nadziemnych - w tym druga w poddaszu użytkowym.
(tb)

października zlecono przygotowania miejsc
pod nasadzenie, przez usunięcie starych pni
z miejsc, gdzie rosły wycięte drzewa. Kilka zostało przeznaczonych do zakrycia betonową kostką, ponieważ nowe nasadzenia kolidowałyby na przykład z wjazdami
do posesji.
Ratusz zawarł umowę na dostarczenie
drzew i dokonanie większości nasadzeń
z firmą Gospodarstwo Ogrodnicze z Siera-

kowic Prawych Jacka Wilkońskiego. Nowe
drzewa są różnorodne, każdy gatunek reprezentowany jest jest przez kilka rodzajów lub
odmian. Najwięcej jest jarząbu, lip, robini
akacjowej, klonów. Zostaną posadzone w
pasie drogowym ul. Tuszewskiej, ul. Topolowej, Alei Sienkiewicza, przy ul. 3 Maja i
ul. Świętojańskiej. Około połowy drzew trafiło do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łowiczu z przeznaczeniem na sadzenie
w obrębie administrowanych przez niego
osiedli wielorodzinnych.
(tb)
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Ratusz szuka opiekuna oświetlenia ulicznego

U

rząd Miejski w Łowiczu ogłosił przetarg mający na celu wyłonienie firmy,
która zajmie się w latach 2009 - 2011
konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Łowicza. Termin składania ofert upływa jutro, 5 grudnia o godz. 9.00.
Trzyletni okres funkcjonowania umowy ma skłonić firmy startujące w przetar-

gu do przygotowania bardziej konkurencyjnych ofert.
Bowiem taki okres jest dla zwycięskiej
firmy bardziej korzystny. Przez cały czas
trwania umowy otrzymywać będzie stały
dochód wynikający z prowadzonej konserwacji.
(tb)

To były ćwiczenia
Jadące w czwartek, 27 listopada
po godzinie 14 ulicą Łęczycką na
Górkach policyjne radiowozy na sygnale nie jechały na interwencję ani
też do wypadku.

P

jewódzkich ćwiczeń policyjnych. Policjanci
z Łowicza mieli za zadanie zorganizowanie
tzw. punktu blokadowego na końcu ulicy
Łęczyckiej - w pobliżu składowiska odpadów. Policjanci mieli jak najszybciej dojechać we wskazany punkt i zameldować
o co tak gnali na sygnale? Co się stało? o tym przez radio dyżurnemu z Komendy
- zastanawiały się osoby widzące radio- Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
(mak)
wozy. Okazało się, że była to część wo-

ZGM ma nową siedzibę na Nowej

- Poszłam na Armii Krajowej, a tam czu mogą już od początku grudnia załatwiać Policjanci, Shrek a także Fiona, która pojawiła się później, uczyli dzieci bezpiecznych zachowań.
nie ma już ZGM - mówi oburzona lo- swoje sprawy przy ulicy Nowej 5.
ZGM zajął budynek po prokuraturze.
katorka ZGM, która mieszka na łoW nowej siedzibie ZGM ma przede wszystwickim osiedlu Kostka.
kim więcej miejsca. W jednym z pomieszczeń
zmianie adresu pisaliśmy w poprzed- powstało nawet archiwum. Dodatkowym
nim numerze NŁ, ale przypomnijmy, atutem nowej siedziby jest to, że znajduje
że lokatorzy mieszkań należących do się w centrum, co jest zmianą na lepsze dla
(jr)
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łowi- lokatorów komunalnych mieszkań.

O

Shrek i Fiona
o bezpieczeństwie dzieci

Ponad 600 uczniów klas 0 - III szkół
podstawowych z Łowicza wzięło
udział w piątek 28 listopada w spotkaniu „Bezpieczeństwo na drodze”
w hali sportowej OSiR w Łowiczu.
Organizatorem spotkania był ratusz
oraz Komenda Powiatowa Policji
w Łowiczu.

O

bezpieczeństwie mówi się w szkołach
co roku, policjanci z łowickiej komendy odwiedzają je i opowiadają w klasach
o tym, jak dzieci powinny się zachować. Takie duże spotkanie zorganizowano po raz
pierwszy. Jak tłumaczył nam naczelnik wydziału promocji w ratuszu Artur Michalak,
postanowiono zwrócić uwagę dzieci na ten

problem, wykorzystując bajkowe postaci,
Shreka i Fionę oraz proponując im wspólną zabawę w gry i konkursy, w których prowadzenie włączyli się także policjanci - st.
sierż. Urszula Szymczak oraz sierż. szt. Sławomir Sobieszek.
Po minach dzieci widać było, że spotkanie
z funkcjonariuszami prawa w mundurach
było dla nich dużym przeżyciem, ale entuzjazm na widowni zapanował, gdy na halę
wszedł Shrek, a potem jego wybranka Fiona.
Poruszane tematy jednak się nie zmieniły, dotyczyły bezpiecznego zachowania się
na drodze, przejściu dla pieszych, w czasie
kontaktu z osobami nieznajomymi. Dzieci,
zwłaszcza te z wyższych klas, okazały się
doskonale zorientowane w temacie. Bez za-

jąknięcia podawały numery alarmowe oraz
prawidłowe wzorce zachowań, miały trochę
problemu z pytaniem o to z czego jest zbudowana droga, ale za to bezbłędnie odpowiadały jak należy zachować się w przypadku ataku psa: w ostateczności należy zrobić
„żółwika” - założyć dłonie na kark, ukryć
głowę w ramionach i skulić się na ziemi
z nogami ułożonymi jak do klęczenia. Nie
wolno uciekać, wykonywać gwałtownych
ruchów bo to wszystko sprowokuje psa do
jeszcze większej agresji.
W czasie imprezy rozdano wiele nagród,
koszulki, długopisy, kubki itp. Każde dziecko otrzymało odblaskowy pasek zakładany na rękę.
(tb)

500 zł za parkowanie
na miejscu dla niepełnosprawnych
- Parkowanie w miejscach oznakowanych dla osób niepełnosprawnych na Nowym Rynku i przy targowicy jest notoryczne - mówi Sławomir
Sobieszek z sekcji ruchu drogowego KPP w Łowiczu. To może się jednak zmienić, bo od soboty, 29 listopada obowiązuje nowy taryfikator
mandatów karnych, który za to wykroczenie przewiduje mandat 500 zł.

W

szystkie nowe stawki grzywien znajdują się w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 5 listopada br. Przepisy
te nie zmieniają ilości punktów karnych,
które, poza grzywną, są dodatkową karą
dla kierowców, nie zmieniają też większości dotychczasowych mandatów, m.in. za
przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
A jednak zmiana warta jest uwagi, właśnie
ze względu na drastyczny wzrost kwoty
mandatu za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych: ze 150 do 500 zł.
Warto podkreślić, że do korzystania
z miejsc parkingowych oznakowanych dla
osób niepełnosprawnych potrzebna jest
karta parkingowa wydawana przez starostę. Samo zaś miejsce musi być oznakowane i do egzekwowania tego prawa wystarczy znak poziomy. Naczelnik sekcji ruchu
drogowego KPP w Łowiczu Leszek Okoń
mówi, że ma obawy, że kierowcy będą odmawiać przyjmowania mandatu w wysoko-

Poza dniami targowymi na miejscach dla niepełnosprawnych na ul. Starzyńskiego kierowcy nie parkują. We wtorki i piątki robią to notorycznie, teraz narażając się na wysoki mandat.
ści 500 zł za parkowanie w tych miejscach,
ale w takiej sytuacji policji pozostanie złożenie wniosku do Sądu Grodzkiego.
Aby kierowcy nie mieli wątpliwości, że
zatrzymali się w miejscu, które nie jest dla
nich przeznaczone, planowane jest dodatkowe oznakowanie. Policja w tej sprawie prowadziła już rozmowy z Urzędem Miejskim
w Łowiczu. Uzupełni w najbliższym czasie
oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych
o znaki poziome (malowane na nawierzchni). Poza tym na tabliczkach z symbolem
wózka pojawi się liczba tych miejsc.

W nowym taryfikatorze dostosowano też
mandaty za jazdę bez włączonych świateł
do obowiązku jazdy z nimi przez cały rok.
Pojawił się więc mandat za niewłączone
światła od świtu to zmierzchu, który wynosi
100 zł, mandat za brak świateł w porze nocnej nadal wynosi 200 zł. Tyle samo „kosztuje” jazda bez włączonych świateł w tunelu.
Zwiększeniu uległa grzywna za niestosowanie się kierowców do sygnalizacji świetlnej, która wynieść może od 300 do 500 zł.
Zmniejszone zostały mandaty dla pieszych
za to samo wykroczenie z 250 do 100 zł.
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Gmina Łowicz

Bocheń - wioską internetową już wkrótce
Internetowa pracownia dostępna
dla wszystkich - komputery, sprzęt
teleinformatyczny, biblioteka multimedialna: encyklopedie, słowniki,
urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, faks, ksero, projektor multimedialny, zestaw oprogramowania,
komplet mebli pod sprzęt komputerowy. To wszystko będzie w budynku biblioteki w Bocheniu prawdopodobnie jeszcze w grudniu.

J

uż pod koniec zeszłego tygodnia, ruszyły pierwsze prace remontowe w starych
pomieszczeniach po poczcie - mieszczących się w tym samym budynku co bocheńska biblioteka. - Zarezerwowaliśmy środki
na ten cel, 30 tys. zł, ale mamy nadzieję, że
Misiowy dzień w zduńskim przedszkolu. 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Do przedszko- koszty prac będą mniejsze - mówi sekretarz
la w Zdunach przyjechali tego dnia pracownicy biblioteki i Domu Kultury, którzy przygotowali dla nich gry, konkursy, gminy Łowicz Beata Orzeł.
Pracownia internetowa powstanie
wspólne tańce - wszystko z misiami. Dzieci poznały różne bajkowe misie, od Puchatka po Gumisie. Większość bawiła
w ramach projektu „Wioska internetosię ze swoimi ulubionymi misiami, przyniesionymi z domu.

Gmina Zduny

Budżet, który czeka na pieniądze z Unii
Wójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski przedstawił na ostatniej sesji
Rady Gminy Zduny, 19 listopada projekt budżetu na rok przyszły. Radni
przyjęli go do wiadomości, zawarte
w nim propozycje nie wywołały jednak dyskusji. Jak nam powiedział
wójt budżet jest usztywniony dużymi
inwestycjami, które gmina planuje
zrealizować za pieniądze pozyskane
z programów Unii Europejskiej.

N

iektóre inwestycje przechodzą z tegorocznego budżetu, w związku z tym, że
zapowiadane konkursy na pozyskanie pieniędzy nie zostały ogłoszone lub złożone
wnioski nie zyskały akceptacji ze względu
na zmiany, które w ostatniej chwili dokonał Urząd Marszałkowski określając wymagania.
Tak jest na przykład z budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
w centralnej części gminy. Gmina złożyła
wniosek w ogłoszonym konkursie w październiku, był on przygotowany w formie
koncepcji, którą dopiero po akceptacji miano opracować w formie projektu budow-

lanego. Wniosek odrzucono, Urząd Marszałkowski zmienił bowiem wymagania,
zażądał m.in. pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na poprowadzenie sieci
kanalizacyjnej przez ich teren. Gmina tego
nie miała przygotowanego, bo takie zgody
uzyskuje się w czasie prac nad projektem
wykonawczym. Wykonanie ewentualnych
poprawek nie wchodziło w grę, proces ich
przygotowania byłby zbyt długi.
W budżecie zaplanowano na rok przyszły 500 tys. zł na realizację dokumentacji technicznej, zarówno na oczyszczalni,
która - przypomnijmy - powstanie na terenie zakupionej przez gminę dawnej bazy
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Strugienicach. Proponowany do zastosowania tam
typ oczyszczalni radni oglądali przed kilkoma tygodniami w czasie wizyty w Krzymowie. W projekcie zostanie uwzględniona także sieć kanalizacyjna. W pierwszym
etapie przewiduje się, że zostanie ona rozprowadzona przez Strugienice, Zduny,
Nowe Zduny, Zduńską Dąbrowę, a także
Maurzyce. Oprócz tego oczyszczalnia będzie przyjmowała nieczystości dowożone
beczkowozami. Przygotowana dokumen-

tacja ma posłużyć do złożenia kolejnego
wniosku do regionalnego Programu Operacyjnego w roku przyszłym. Jeśli się uda,
prace przy budowie ruszyłyby w 2010 roku.
Całkowitą wartość tego zadania ocenia się
na 11,5 mln. zł.
450 tys. złotych zarezerwowano w budżecie na realizację 1,5 km nawierzchni
na gminnej drodze w Złakowie Borowym. Jest to dokończenie rozpoczętej
w tym roku inwestycji. Gmina wystąpiła do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Zarezerwowano także 100 tys. złotych na
przebudowę dróg gruntowych stanowiących dojazd do pól i łąk. Drogi te mają
być poprawiane przez nawożenie na nie destruktu, lub mieszanki piachu z tłuczniem.
Na dofinansowanie tych prac gmina złoży
wniosek, jak co roku, do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Prawie 1,6 mln złotych zarezerwowane
zostało natomiast na realizację drugiej po
oczyszczalni i kanalizacji poważnej inwestycji. Jest nią budowa dróg dojazdowych
i nowego mostu w Strugienicach.

Gmina chce do końca lutego uporać się z
przygotowaniem pełnej dokumentacji, liczy, że w marcu uda się ogłosić przetarg.
W sierpniu miałyby ruszyć pierwsze roboty. Tu także gmina chce pozyskać pieniądze
z zewnątrz, choć jak zaznaczył wójt, mogą
z tym być problemy, bo obecnie ogłaszane
konkursy raczej nie obejmują budowy mostów. Wójt liczy jednak, że uda się „podpiąć” to do któregoś z programów drogowych, w grę wchodzą programy NPPDL
czy RPO.
500 tys. złotych zapisano w budżecie
na sfinansowanie dokończenia prac przy
budowie Domu Strażaka w Bąkowie Dolnym. Wniosek na finansowanie
tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został przygotowany już
na ten rok. Konkursu jednak, mimo zapowiedzi, nie ogłoszono. Budynek jest obecnie w stanie surowym zamkniętym. Gmina
chce wykonać w nim wszelkie prace wykończeniowe.
360 tys. złotych gmina zarezerwowała na
finansowanie prac adaptacyjnych w dawnej szkole podstawowej w Wiskienicy Dolnej. Miałyby tam powstać 2 samo-

Gmina Kocierzew Płd.

Budżet dopiero w marcu
Krótką informację na temat projektu budżetu gminy na 2009 rok przedstawił 19 listopada Radzie Gminy
wójt Grzegorz Stefański. Nad projektem nie dyskutowano, bo przyjęcie uchwały budżetowej planowane
jest w marcu.
ochody gminy planowane są w wysokości 8.839.397 zł, co nie uwzględnia
D
5% wzrostu podatków lokalnych, uchwalonego 19 listopada. Wydatki budżetowe
zaplanowano na 9.003.397 zł, więc deficyt

wynieść może 320 tys. zł, ale pod warunkiem kompleksowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gdyby gmina
nie otrzymała na nie dotacji, deficyt wyniesie 211 tys. zł.
W ramach wydatków bieżących planowane są m.in. naprawa dachu na komunalnym budynku w Kocierzewie Południowym, w którym znajduje się sklep i lokal
socjalny, a także prace w strażnicach czy na
boiskach w Wejscach i w Ostrowcu.
Planowane inwestycje to: budowa
150-metrowego odcinka wodociągu

Zabawki i książki
w bocheńskim przedszkolu

Gmina Zduny

rzedszkole w Bocheniu, otwarte
w połowie listopada, otrzymało od
władz gminy Łowicz wyposażenie.
Taka była bowiem umowa z Fundacją
Familijny Poznań, dzięki której powstał
wiejski oddział przedszkolny. Gmina
zakupiła do przedszkola książki, palety
do farb, teczki, zeszyty, zabawki, lalki,
układanki, piłki, worki z grochem, hula
hop, gry, domino i klocki. Łączny koszt
wyposażenia to 1400 zł.
(jr)

Gmina Zduny wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na budowę wodociągu w Jackowicach.

P

wa - kształcenie na odległość na terenach
wiejskich” w ramach unijnego programu
wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a realizowanego przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej. - Fundacja planuje dostarczyć nam sprzęt jeszcze
w grudniu, ale sami podkreślają, że termin
ruszenia z pracownią uzależniają od daty
wpłynięcia unijnych pieniędzy na ich konto - dodaje Orzeł.
Aby pracownia mogła działać, zostanie
zatrudniony nowy pracownik, który musi
jeszcze przejść szkolenie organizowane
przez Fundację. Przez dwa pierwsze miesiące to właśnie ona będzie finansować działalność pracowni, później, na minimum 5 lat,
zadanie to przejmie gmina.
Pracownia ma być czynna w godzinach
popołudniowych w dni robocze oraz w sobotę i niedzielę.
(jr)
dzielne lokale użytkowe. Jeden składałby
się z kuchni, pokoju i sanitariatu, drugi
z kuchni, dwóch pokojów i sanitariatu. Jak
powiedział nam wójt, powstanie tych lokali
nie oznacza, że gmina będzie chciała je od
razu rozdysponować pomiędzy tych mieszkańców, którzy potrzebują lokali i zwracają
się o to do gminy. To lokale socjalne, które mają być pozostawione w rezerwie na
wypadek zdarzeń losowych dotykających
mieszkańców gminy, np. pożarów, podtopień i innych. Gmina takich lokali obecnie nie posiada, choć spoczywa na niej taki
obowiązek. Na sfinansowanie tej inwestycji gmina będzie się starała o pozyskanie
około 30 % wartości z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
W budżecie znalazły się także zapisy na mniejsze inwestycje, jak na przykład 30 tys. zł na wykonanie oświetlenia ulicznego we fragmentach wsi
Nowe Zduny i Wiskienica. Miałoby
tam stanąć w sumie 8 słupów z oprawami
oraz zasilająca sieć energetyczna. Wśród
innych wydatków 6 tys. złotych zarezerwowano dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bąkowie, a 104 tys. złotych
na wsparcie sportu kwalifikowanego, czyli dla LZS Astra Zduny, którego zespół
piłkarski gra obecnie w IV lidze. Ponad
100 tys. złotych zarezerwowano na wykonanie ogrodzenia wokół boiska, z którego
korzysta zduński klub.
(tb)
w Konstantynowie, modernizacja 8 km dróg
gminnych (Kocierzew Północny, Kocierzew Południowy, Jeziorko, Różyce - Osiek
III), remont Urzędu Gminy, zakup agregatu
prądotwórczego do stacji uzdatniania wody
w Kocierzewie Południowym, zakup komputerów dla ewidencji ludności. Planowane
jest też wykonanie projektu budowy drogi
Kocierzew Północny – Konstantynów.
W budżecie znajdzie się też zapis o inwestycjach, których realizacja uzależniona będzie od pozyskania dotacji. Chodzi
o modernizację drogi z Gągolina przez
Boczki w kierunku gminy Chąśno, na którą złożono wniosek o dotację krajową oraz
o budowę przydomowych oczyszczalni,
na który gmina ma nadzieję pozyskać dofinansowanie unijne.
(mwk)

Pieniądze na wodociąg w Jackowicach

R

ada Gminy przyjęła 19 listopada
uchwałę wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczki z funduszu w wysokości 81 tys. zł. Budowa wodociągu właściwie już się zakończyła, gmina jest
w trakcie jego odbioru. Pożyczka wcześniej

nie była możliwa, bo fundusz nie dysponował pieniędzmi, w listopadzie przekazał
jednak gminie informację o takiej możliwości. Przypomnijmy, że inwestycja ma
zamknąć się kosztem ok. 170 tys zł. Za pieniądze te udało się wykonać ponad 1,5 km
sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Spłata zaciągniętego zobowiązania ma nastąpić w latach 2009 i 2010. Gmina liczy, że
zostanie ona w części zmożona.
(tb)
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Gmina Kocierzew Płd.

Podatki 5% w górę
Większością głosów Rada
Gminy Kocierzew podjęła
19 listopada 3 uchwały
dotyczące podatków
na 2009 rok - rolnego,
od nieruchomości
oraz od środków transportu.
Wszystkie stawki
podniesione zostały
o 5% w stosunku do
obowiązujących w tym roku.

W

ójt Grzegorz Stefański mówił, że
podniesienie podatków na tym poziomie będzie oznaczało wzrost dochodów gminy o 45 tys. zł. W jego ocenia dla takiej gminy jak Kocierzew to duża
kwota, bo można za nią np. zakupić agregat prądotwórczy do stacji uzdatnia wody
w Kocierzewie. W ten sposób uniknie się
przerw w dopływie wody w razie wystąpienia przerwy w dopływie prądu. A te są
uciążliwe także dlatego, że po ponownym
uruchomieniu pomp, początkowo znaczenie pogarsza się jakość wody.
Radni nie dyskutowali na temat podwyżki, choć każda z uchwał głosowana była tak
samo: 10 głosami za, przy 4 wstrzymujących się. Po przegłosowaniu uchwał głos
zabrali dwaj sołtysi - Jacek Bury z Gągolina Północnego oraz Stanisław Miazek
z Kocierzewa Płd. Pierwszy z nich wyraził niezadowolenie z tego, że nie dano
sołtysom możliwości wypowiedzenia się
w sprawie podwyżki podatku. Jak przy-

pomniał, rok temu przewodniczący Rady
Gminy sam powiedział, że w dyskusji na
temat podatków mogą brać udział sołtysi,
a w tym roku ani konsultacji, ani dyskusji
nie było. Przewodniczący Roman Kwasek
odpowiedział na to, że radni są przedstawicielami swoich wsi i głosowali zgodnie ze
swoim przekonaniem. Nie byli w tej sprawie jednogłośni.
Drugi z sołtysów mówił z kolei o „żytnim
paradoksie”, mówiąc, że wszędzie pełno jest
informacji o obniżce cen żyta, a gmina podnosi jego cenę dla potrzeb podatku. Mówił,
że trzeba będzie to rolnikom dobrze wytłumaczyć, bo będą krytykować taką decyzję
wtedy, gdy będą od sołtysów odbierać nakazy płatnicze.
Podatek rolny w Kocierzewie będzie
naliczany na bazie ceny żyta wynoszącej
31,50 zł. Najważniejsze stawki podatku od
gruntów wynoszą: 0,47 zł za 1m2 związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2,57 zł za 1 ha gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnymi. Najważniejsze
podatki od nieruchomości: 0,47 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 12,18 zł za m2 powierzchni użytkowej lokali związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Utrzymano też dotychczasowe zwolnienia od podatku od nieruchomości za
budynki mieszkalne o powierzchni do
300 m2, budynki gospodarcze stojące na nieruchomościach powstałych z podziału gospodarstw rolnych, budynki straży pożarnych, infrasturktury wodciągowej, budynki
instytucji oświaty, kultury i sportu.
(mwk)

Jaśniej w centrum Domaniewic. To nie naprawa oświetlenia spowodowała, że znacznej poprawie uległa widoczność przy drodze krajowej nr 14 przebiegającej przez centrum Domaniewic. Na wniosek sołtys tej miejscowości Anny
Wilk, wycinką starych topoli rosnących w pasie drogowym zajął się Zarząd Dróg Krajowych w Łowiczu. - Największe
zagrożenie było przy przystanku w stronę Głowna oraz przy szkole - wyjaśniała Anna Wilk. Ostatnie z kilkunastu drzew
wycięto 28 listopada.

Gmina Łyszkowice

Drogie plany kanalizacji
Duża kwota wśród przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych
w gminie Łyszkowice zostanie zarezerwowana na stworzenie koncepcji, planów i map geodezyjnych
kanalizacji gminy. W projekcie przyszłorocznego budżetu przedstawionym radnym przez wójta Włodzimierza Trauta 26 listopada będzie to aż
845 tysięcy złotych.
gółem wydatki inwestycyjne w gminie będą wynosiły 3.201.980 złotych,
co stanowi około 24% wszystkich wydatków. Wstępne założenia do opracowania
koncepcji kanalizacji gminy przewidują,
że prace przy jej budowie powinny rozpocząć się w 2010 roku. W pierwszej kolejności skanalizowane mają być miejscowości położone najbliżej Łyszkowic. Na

tym etapie jednak nie można przesądzić
dokładnie które.
Nakładki asfaltowe mają być ułożone
na drogach w Uchaniu Górnym za ponad
192 tys. złotych, Stachlewie (około 168 tys.
złotych), Polesiu - za 70 tys. złotych. Chodnik z kostki betonowej mają powstać przy
ul. Sportowej od kapliczki w stronę osiedla
domków jednorodzinnych w Łyszkowicach
(40 tys. zł). Przy ulicy Gminnej w Łyszkowicach za 50 tysięcy zł ma zostać ułożony
parking dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Dokończenie rozpoczętej w tym roku budowy świetlicy wiejskiej w Gzince ma kosztować gminę w przyszłym roku 620 tysięcy
złotych. Skończona zostanie również rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Seligowie. Na dokończenie robót
w projekcie budżetu na przyszły rok zapisane zostało 65 tys. złotych.

Gmina Bielawy

Gmina Bolimów

O

Będą kontrole legalności
podłączeń wody

P

racownik wojewódzkiego Zarządu

Urządzeń Wodnych i Melioracji
z Łodzi wspólnie z konserwatorem
sieci wodociągowej z gminy Bielawy
niebawem rozpoczną kontrole legalności
przyłączeń do wodociągów gminnych.
Kontrole takie odbywają się co kilka lat,
za każdym razem wykazują kilka
gospodarstw nielegalnie pobierających
wodę. - Są tacy rolnicy, którzy mają
30 krów, a zużywają tyle wody, jakby mieli
tylko dwie - mówił na ostatniej sesji Rady
Gminy Bielawy, wójt Sylwester Kubiński.
(eb)

W wydatkach inwestycyjnych na oświatę najwięcej będzie przeznaczone na budowę nowego przedszkola, które ma powstać
na miejscu starej remizy OSP w Łyszkowicach. Budowa przedszkola ma kosztować gminę około 2 mln zł. Oprócz tego za
23 tys. zł odnowiona ma zostać elewacja
na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łyszkowicach, za 15 tys. zł utwardzony ma być plac na nieduże boisko wielofunkcyjne przy szkole w Seligowie oraz
za 8 tys. zł zakupione będą nowe komputery dla szkoły w Stachlewie.
Oprócz tego gmina nosi się z zamiarem
kupna niedużego samochodu typu van, który ma być wykorzystywany na cele gminne, głównie przez elektryka i konserwatora
oświetlenia ulicznego. Na ten cel zarezerwowane ma być 40 tys. złotych.
(mak)

Działki do dalszej dzierżawy
Zgodę na ponowne wydzierżawienie trzech działek rolnych w Kolonii
Wola Szydłowiecka, Ziąbkach i Joachimowie Mogiłach, wyrazili gminni radni 20 listopada.

P

o wygaśnięciu poprzedniej trzyletniej
dzierżawy, zgodnie z przepisami, ogłoszono, iż starać się można o ich ponowne
wydzierżawienie. Oferty zgłosili tylko dotychczasowi dzierżawcy.

Działka w Kolonii Wola Szydłowiecka ma powierzchnię 29 arów, w Ziąbkach
53 ary i w Joachimowie Mogiłach 1,80 ha.
W dwóch pierwszych przypadkach dzierżawa obowiązuje na trzy lata od 20 listopada. W przypadku Joachimowa tylko na rok,
bowiem gmina przygotowuje plan zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości, który przewiduje m.in. odrolnienie
szeregu gruntów rolnych.
(wcz)
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Wnioski na “Schetynówki złożone
”

Samorządy chcą
skorzystać
z Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych

K

ilkanaście wniosków złożyły samorządy z Łowicza i okolic do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W piątek, 21 listopada minął termin składania wniosków na przyszły rok. Program
ma trwać do 2011 roku. Jego autorem jest
minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, stąd samorządowcy
o drogach tych już mówią „Schetynówki”.
Jest to pierwszy tego typu program rządowy - adresowany do samorządów, z nastawieniem na drogi lokalne, czyli powiatowe
i gminne. Rocznie w budżecie państwa będzie przeznaczone na ten cel około 1 miliarda złotych, co przelicza się na około 80 km
dróg w każdym województwie. Dofinansowanie tych inwestycji ma wynieść 50%.
Urząd Miejski w Łowiczu w ramach
tego programu stara się o dofinansowanie
budowy ulic Wieniawskiego - długość 358
m i Piątkowskiej - długość 311 m na Górkach wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami z kostki. Wniosek Łowicza dotyczy inwestycji, której kosztorys opiewa na
1,7 mln zł, czyli dofinansowanie wynieść
może 850 tys. zł.

niewickim. Są to już jednak tereny gminy Łyszkowice, a jej wójt Włodzimierz
Traut, zgodziłby się na współpracę pod
warunkiem, gdyby zrealizowany został
też sześciokilometrowy odcinek biegnący
od Uchania Dolnego przez Łagów, Zakulin do granicy z powiatem skierniewickim
- a więc zupełnie inna droga. - Nie zaakceptowaliśmy takiego rozwiązania - powiedział,
podczas posiedzenia komisji gospodarczej
rady powiatu, starosta Janusz Michalak, dodając, że wariant gminy Łyszkowice kłóci
się całkowicie z tym, co chce osiągnąć po-

w Sobocie przy przystanku autobusowym
i przejściu dla pieszych - 300 m2 za 45 tys.
zł, w Bielawach przy drodze do szkoły 360 m2 za 54 tys. zł i przy szkole oraz boisku - 300 m2 za 45 tys zł. Za 75 tys. zł zamontowane zostaną bariery energochłonne
na 300 metrowym odcinku drogi w Starym
Waliszewie - przy głębokim rowie i za 350
tys. zł takież bariery przy głębokim rowie
Jeden powiat i sześć gmin na 1400 metrowym odcinku Leśniczówka/Sobota.
Drugi wniosek dotyczy poprawy bezW gminie Nieborów położony zostanie
pieczeństwa przy obiektach użyteczności chodnik przy szkole w Nieborowie - 325 m2
Łowicz z węzłem autostrady, może też stanowić alternatywny do niego dojazd. Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł Kwota
1 mln 800 tys. zł pochodzić będzie - o ile
się uda - z dofinansowania. Drugą połowę
wyłożą powiat i gminy: powiat 870 tys. zł,
gmina Nieborów ponad 300 tys. zł i gmina
Łowicz 445 tys. zł.

Bliżej do autostrady
Najwięcej wniosków przygotowało starostwo. Powiat łowicki składa dwa wnioski. Pierwszy wspólnie z gminami Łowicz
i Nieborów, drugi dotyczy chodników
i przygotowany został w porozumieniu
z sześcioma gminami.
W pierwszym przypadku chodzi o przebudowę stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych biegnących
przez gminę Łowicz i Nieborów. Na terenie gminy Łowicz przebudowany ma być
ponad 6 km odcinek oraz pobudowane będzie 1.110 metrów bieżących chodnika
w Zielkowicach, a w gminie Nieborów
4.620 m drogi i 400 metrów chodnika w Bobrownikach. Jezdnie mają być poszerzone,
zaopatrzone w nową podbudowę i nakładki.
Przy wybudowanych chodnikach i na mostach w Łowiczu i Bobrownikach planuje
się zamontować bariery ochronne.
Ciąg przebudowywanej drogi wychodził będzie z Łowicza, przy dawnej paszarni. Dalej na Zielkowice i przez Placencję,
Parmę do Bobrownik. Pierwotne plany
zakładały, by drogę modernizować dalej,
w jej naturalnym ciągu, przez Parmę, Polesie i Stachlew do granicy z powiatem skier-

Mapa planowanych do modernizacji dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
wiat i dwie pozostałe gminy. Ponadto ma
nikłe szansę na akceptację.
Ciąg drogi, który powiat z gminami Łowicz i Nieborów chce zrealizować, skręci
więc w Bobrownikach w lewo, do Arkadii,
gdzie połączy się z drogą krajową na Skierniewice. Po drodze w Parmie i niedaleko
położonym Polesiu znajdować się będą po
wybudowaniu autostrady dwa miejsca obsługi podróżnych MOP II Parma oraz MOP
II Polesie. Na wysokości Michałówka znajdować się będzie natomiast węzeł autostrady. Powiatowa droga na wysokości Bobrownik przebiega niedaleko tegoż węzła.
Łączyć się z nim będzie za sprawą odcinka
drogi gminnej, który utwardzony zostanie
w zbliżającym się roku. Ciąg ten połączy

publicznej poprzez budowę chodników,
montaż barier ochronnych, oznakowanie
poziome i pionowe, i budowę zatok parkingowych. W tym przypadku we współpracę
z powiatem weszło sześć gmin. W Gminie
Kocierzew za 48 tys. zł powstać miałby
chodnik przy drodze powiatowej w Gągolinie Południowym - 320 m2 - przy tamtejszej szkole. W gminie Łyszkowice chodnik
przy szkole i ośrodku zdrowia w Łyszkowicach - 519 m2 za 77.850 zł, w Polesiu przy
budynku użyteczności publicznej - 750 m2
za 112 tys. zł i w Stachlewie przy szkole 375 m2 za 56 tys. zł.
W gminie Bielawy chodnik w Starym
Waliszewie przy przystanku autobusowym
i przejściu dla pieszych - 90 m2 za 13.500 zł,

za 48.750 zł i chodnik przy szkole w Bełchowie - 280 m2 za 42 tys. zł.
W gminie Chąśno wybudowany będzie
chodnik przy szkole w Mastkach - 165 m2
za 24.750 zł, zamontują też bariery energochłonne na 120 metrowym odcinku wzdłuż
głębokiego rowu w Wyborowie - za 30 tys.
zł, na 110 metrowym odcinku w Niespuszy
- za 75.500 zł i 24 metry w Błędowie i Nastulinie - za 6 tys. zł. W gminie Zduny wybudowany zostanie chodnik na 315 m2 przy
szkole w Bąkowie Górnym - koszt 47.250 zł.
Ogółem koszt inwestycji wyniesie ponad
1 mln 150 tys. zł, z czego połowa pochodzić
może z zewnątrz. Drugą połowę pokryje, po
25 procent, powiat i gmina, na terenie której realizowane będzie zadanie. Wszystko

oczywiście przy założeniu, że wnioski zostaną zaakceptowane.

Gminy działały nie tylko
samodzielnie
Wójt gminy Bielawy podjął już 4 listopada rozmowy z wójtami ościennych gmin
- Głowno i Piątek w sprawie skorzystania
z dofinansowania w ramach tego programu do budowy drogi w Jasionnie, łączącej wspomniane trzy gminy. Plan dotyczy
budowy 2,3 km drogi, z czego 2,3 km leży
w granicach gminy Bielawy, 100 m - w gminie Głowno, zaś 300 m - w gminie Piątek.
Zmodernizowana droga do Jankowa w gminie Piątek odciąży ruch na przyszłej autostradzie oraz drodze krajowej 703.
Władze gminy Kiernozia chcą z kolei
zrealizować w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011
przebudowę drogi gruntowej w drogę asfaltową w Tydówce. Radni nie musieli jednak
w tej sprawie zwoływać nadzwyczajnej sesji, jak to miało miejsce w innych gminach
powiatu łowickiego. Wcześniej już bowiem
wójt Kiernozi Zenon Kaźmierczak zabezpieczył na ten cel w przyszłorocznym budżecie ok. 1 mln zł. Teraz jednak, gdyby
przebudowa drogi w Tydówce została zrealizowana w ramach „schetynówek”, gmina zaoszczędziłaby połowę zarezerwowanych środków.
Gmina Kocierzew Południowy przygotowała we współpracy z gminą Chąśno
wniosek o dofinansowanie remontu drogi z Gągolina Zachodniego przez Boczki
do Błędowa. Na terenie gminy Kocierzew
jest to odcinek o długości 3.861 m, na terenie gminy Chąśno - 1.822 m. Jest to droga
asfaltowa, na której planowane jest położenie nowej 5-centymetrowej nakładki. Kosztorys całej inwestycji 727 tys. zł. Realizacją inwestycji zajmie się gmina Kocierzew,
która z sąsiednią gminą podpisze w tej sprawie umowę.
Remonty dwóch dróg lokalnych w Uchaniu Górnym i Stachlewie w gminie Łyszkowice mają zostać wykonane w pierwszej
połowie przyszłego roku. Według wstępnej
wyceny koszt robót na każdej z tych dróg
ma sięgnąć 100 tysięcy złotych. Gmina zamierza przeprowadzić remonty nawet jeśli
nie otrzyma dofinansowania.
Gmina Zduny złożyła wniosek na dokończenie modernizacji nawierzchni drogi
w Złakowie Borowym. W tym roku gmina
z własnych środków wykonała odcinek 765
m. Na rok przyszły planuje wykonanie drugiego etapu, który zakończy modernizację,
czyli odcinka o długości 1,5 km. Koszt prac
ma wynieść ok. 460 tys. złotych. Wniosek
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zakłada we współpracy z powiatem łowickim, który dokłada 5 tys. zł na dokumentację techniczną zadania.
Gmina Bolimów składa, we współpracy ze skierniewickim starostwem, wniosek
na przebudowę dwóch swoich ulic: Wodociągowej i Zastodolnej w Bolimowie. Jest
to odcinek około 660 metrów bieżących,
a kosztować będzie 1 mln 184 tys. 695 zł.
Przebudowa obejmuje korytowanie, położenie nowej podbudowy, nakładki, chodników itp. Wniosek nie finansuje przebudowy
linii energetycznej. Będzie to koniecznością,
gdyż dwa słupy stoją w pasie jezdni i przebudowa bez ich usunięcia nie jest możliwa.
Koszty przebudowy linii w kwocie 12 tys. zł
gmina wyłoży z własnej kieszeni, bez możliwości ich odzyskania.
Powiat skierniewicki dołoży natomiast
na tę inwestycję 1.500 zł. Za pieniądze te
oznakowane zostanie skrzyżowanie przebudowywanej ulicy gminnej z powiatową ulicą Łowicką. Współpraca, choć symboliczna, pozwoli gminie zyskać większą
punktację dla wniosku. Ma on też szanse
z tego powodu, iż ciąg ulic Wodociągowa - Zastodolna łączy się z jednej strony ze
wspomnianą drogą powiatową, z drugiej
zaś z krajówką.
Gmina Sanniki, która leży w województwie mazowieckim, miała taki sam termin
składania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego. Zdecydowano o podjęciu starań na
dofinansowanie budowy pierwszego etapu
ul. Wiejskiej w Sannikach. Gmina Domaniewice nie ubiegała się o dotację na modernizację dróg w ramach tych funduszy.

W oczekiwaniu na decyzję
Wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych trafiły do Urzędu
Wojewódzkiego. Oceniać je będzie komisja
składająca się z przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji. Poddane będą
ocenie formalnej i merytorycznej. Nie wiadomo, kiedy znana będzie lista rankingowa
wniosków, obejmująca projekty zakwalifikowane do otrzymania dotacji. Jak się dowiadujemy w Urzędzie Wojewódzkim, na
pewno będzie to w tym roku.
Przy merytorycznej ocenie wniosków
będą brane pod uwagę takie kryteria: wpływ
realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; spójność drogi
objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa - w przypadku powiatu
preferowane mają być wnioski dotyczące
dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich
i krajowych, a w przypadku gmin - dojazdowych do powiatowych, wojewódzkich
i krajowych; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego przy tych
przedsięwzięciach - preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstwa
między gminą a powiatem lub między sąsiadującymi powiatami bądź gminami.
(jr, mwk, mak, tb, wcz)

Jaką pracę chcesz podjąć
- dni otwarte OHP w Łowiczu
Jakie posiada się
predyspozycje zawodowe
oraz ogólne informacje
o zawodach - tego wszystkiego
można było się dowiedzieć
na dniach otwartych
Ochotniczych Hufców Pracy
działających przy ulicy
Podrzecznej, w czwartek
27 listopada.

T

kim charakterze, ścisłym czy humanistycznym, najbardziej do nich pasują.
Słowa Bobrowskiej potwierdzają wypowiedzi uczniów. - Test wykazał, że mam predyspozycje matematyczne - mówi uśmiechnięta Aneta Pełka z klasy IIId Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu. Z kolei jej koleżanka z klasy Joanna Brandt dodaje, że zajęcia w OHP
dały jej dużo do myślenia i na pewno pomogą w wyborze szkoły średniej, a później studiów. Natomiast dla Tomasza Tomaszkiewicza, również ucznia IIId, najważniejsze
wiadomości jakie usłyszał, to te dotyczące
samego poszukiwania pracy.
Bobrowska przyznaje, że zainteresowanie młodzieży przyszłym wyborem pracy
jest bardzo duże. - Szczególnie ostatnich klas
gimnazjów - dodaje. - Siedzą w skupieniu na
całych zajęciach i z wielką uwagą słuchają
wszystkiego, o czym mówimy.
Po rozwiązaniu testu młodzież mogła
wybrać filmy przedstawiające konkretne
zawody, m.in. kelnera, ogrodnika czy hydraulika. Oprócz tego, OHP tego dnia miały oferty pracy na terenie Łowicza i za granicą dla osób, które nie ukończyły jeszcze
dwudziestego piątego roku życia.
(jr)

ego dnia przyszło najwięcej gimnazjalistów, choć były również grupy ze
szkół średnich. 90-minutowy program
prowadził doradca zawodowy Monika Bobrowska z Młodzieżowego Centrum Kariery, które mieści się w łowickiej siedzibie
OHP. We wstępie młodzież zapoznała się
z tym jak ważne jest dla każdego zaplanowanie swojej kariery zawodowej. Później
rozwiązywała test mający określić profil
zainteresowań, który z kolei pomaga określić predyspozycje zawodowe danej osoby.
- Młodzi ludzie cieszą się kiedy test potwierdzi ich przypuszczenia - mówi Bobrowska.
- Gorzej, jeżeli jego wynik różni się od oczekiwanego. Ale wtedy daję im do domu do Joanna Brandt i Aneta Pełka z Gimrozwiązania inny, bardziej szczegółowy test, nazjum nr 2 przyszły tego samego
by zobaczyli jeszcze raz jakie zawody i o ja- dnia do łowickiej siedziby OHP.

Zrzeszenia może nie być
Czyli taksówkowych wojen ciąg dalszy
Według decyzji podjętych na
nadzwyczajnym zjeździe delegatów Regionalnego Zrzeszenia
Transportu w Skierniewicach,
który odbył się 4 września, jego
prezesem jest nadal Marek Żuchniewicz z Łowicza. Jednak jednocześnie podjęto wówczas uchwałę o likwidacji zrzeszenia.

Z

kolei według wyników zebrania zwołanego przez część członków zrzeszenia (są to taksówkarze mający swój postój
przy dworcu PKP w Łowiczu), 5 października, prezesem jest pochodzący z Łowicza,
Roman Motylewski. Oba wyniki wyborów
czekają teraz na rozpatrzenie w łódzkim Sądzie Okręgowym - ponieważ to sąd zatwierdza zawsze zgodność z prawem wyników
wyborów odbywających się w zrzeszeniach.
Wrześniowe walne zgromadzenie zarząd
zwołał, ponieważ przysłano do siedziby zarządu pisma, według których Żuchniewicz

Dariusz Bielecki należy do grona
taksówkarzy popierających prezesa
Żuchniewicza.
łamie prawo, m.in. wykorzystując pieniądze zrzeszenia do niewiadomych celów. Musieliśmy się zająć sprawą tych szykan
- mówi członek biura zrzeszenia, która nie
chce podawać swojego nazwiska. - Ustaliliśmy, że są to kłamstwa i ponownie wybrali-

śmy Żuchniewicza prezesem, dając mu tym
samym mandat zaufania.
Z kolei legalność październikowych
wyborów jest poddawana pod wątpliwość
przez zarząd. - Jeżeli według statutu zrzeszenia tylko walne zgromadzenie ma prawo
wybrać nowe władze, to jakim prawem zwykli członkowie mogli wybrać w październiku
prezesa? - pyta jeden z członków zarządu,
który nie podaje nazwiska. - To było nielegalne spotkanie grupy zbuntowanych taksówkarzy, którym nigdy nic się nie podoba.
Bowiem zebranie, na którym wybrano Motylewskiego nie zostało ogłoszone przez zarząd, tylko przez zwykłych członków zrzeszenia, dlatego nie może być zwane walnym
zgromadzeniem. Tym samym decyzje na
nim podjęte nie mają, zgodnie ze statutem,
żadnej mocy wiążącej.
Na zarzuty zwolenników Żuchniewicza,
którzy mówią o uprawianiu bezprawnej samowolki przez zbuntowaną grupę taksówkarzy, Motylewski odpowiada wymijająco.

- Oba wyniki, zarówno te z września, jak i
nasze z października czekają na opinię, więcej nie mam nic do powiedzenia - mówi.
Taksówkarze mający postój przy Dworcu
PKP w Łowiczu uważają, że Żuchniewicz
i jego koledzy nie uznają nowych wyborów,
bo odbyły się one nie po ich myśli. Dlatego
obstają przy swoim ciągle uważając, że Motylewski został wybrany zgodnie z prawem,
mimo, że przecież statut, który sami uchwalili sześć lat temu, mówi inaczej.

Nowe wybory już niedługo
Oba zebrania zorganizowano w dodatkowym terminie, ponieważ według przepisów
regulujących działalność zrzeszenia, kadencja Żuchniewicza, trwająca cztery lata, kończy się dopiero w grudniu. Wtedy powinno odbyć się zebranie, na którym zostanie
wybrany nowy prezes, ponieważ Żuchniewicz po dwukrotnej kadencji nie może już
kandydować.
dok. na str. 10
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Wyjechali Polo z POLO
- Czuję się jak święty
Mikołaj, chociaż jeszcze nie
ma świąt. Jeżdżę i rozdaję
samochody - mówiła przed
wręczeniem kluczyków
do głównej nagrody samochodu Volkswagen
Polo, 27 listopada przed
łowickim marketem POLO
przy ul. Warszawskiej
rzeczniczka sieci
Dominika Urzędowska.

S

zczęśliwą klientką była Ilona Olender
z Zakrzewa pod Sochaczewem. W uroczystości przekazania auta uczestniczyła
także kierowniczka najnowszego w Łowiczu POLO, otwartego 9 lipca Zofia Wędzicka oraz kierownik regionu Barbara Lewicka.
Samochód wcześniej został już zarejestrowany przez nowych właścicieli, dzięki czemu mogli - tuż po założeniu tablic rejestracyjnych - odjechać nim prosto do domu,
gdzie czeka ich 8-letnia córka Małgosia.
Szczęście uśmiechnęło się do niej
w ogólnopolskim konkursie trwającym od
24 września do 21 października, w którym

Ilona Olender za kierownicą swojej nagrody srebrnego Volkswagena Polo
ozdobionego czerwoną kokardą.
do wylosowania było 5 samochodów. Wystarczyło zrobić zakupy za 30 zł, aby dostać
kupon. Główna nagroda padła w sklepie,
który funkcjonuje w Łowiczu od niedawna, bo od lipca tego roku.
Spod sklepu samochodem odjechał jej
mąż Edward, gdyż szczęśliwa klientka nie

ma jeszcze prawa jazdy. Pani Ilona długo
nie mogła uwierzyć w to, że wygrała. Mąż
namawiał ją już kiedyś na zdobycie uprawnień do prowadzenia aut, ale uznała, że nie
są jej potrzebne. Obecnie zdanie zmieniła. - Konkurs POLO zorganizowany był
na 11. urodziny tej sieci, my wygraliśmy go

na 11. rocznicę ślubu - podsumowała pani
Ilona. Samochód jest zatem ich wspólnym
prezentem. Oleandrowie obchodzili rocznicę ślubu 6 września, zaś losowanie nagród było 2 października. Wystarczył tylko 1 los. - Szczęście miało się uśmiechnąć
akurat do pani i ten jeden kupon wystarczył.
Niektórzy klienci wrzucali nawet po 20 kuponów i nic nie wygrywali - dodaje Dominika Urzędowska.
Państwo Olender skręcili na zakupy do
POLO wracając od mamy pani Ilony, która mieszka w Łowiczu (pani Ilona jest łowiczanką z urodzenia, ale wyprowadziła
się po ślubie). - Po zakupach żona chciała,
żebym wrzucił kupon, ale ja powiedziałem,
żeby sama to zrobiła. Zażartowała wtedy, że
jak wygra, to muszę jej wybudować garaż.
No i w październiku po losowaniu musiałem
zakasać rękawy - opowiadał pan Edward
w czasie oczekiwania na przyjazd lawety z nagrodą. Garaż może jeszcze nie jest
w stu procentach wykończony, ale nowiutkie Polo będzie miało już gdzie stanąć.
Volkswagen Polo zastąpi wysłużone już
auto państwa Oleandrów - 24-letniego Audi
100. Najmłodszy samochód, jakim jeździli miał 6 lat.
(eb)

Karta pocztowa wydana przez Filharmonię Łódzką.

Poszukiwana
dziewczyna z pocztówki

A

ndrzej Chmielewski, pracownik
muzeum w Łowiczu,
przyniósł nam w ostatnich dniach
pocztówkę wydaną
przez Filharmonię Łódzką. Znajduje
się na niej zdjęcie publiczności, które
wykonano w czasie koncertu
w Łowiczu. Na pierwszym planie
znajduje się dziewczynka
w łowickim stroju ludowym.
Filharmonia poszukuje dziewczynki
lub jej rodziców, czekają bowiem
na nią drobne upominki. Kontaktować
można się dzwoniąc do łowickiego
muzeum 046 837 39 28.
Wydanie festiwalowej karty pocztowej
ze zdjęciem z Łowicza to miła
niespodzianka. Karta trafiła do
miejsc, gdzie do tej pory odbywały się
koncerty, jako dodatkowy souvenir
i oczywiście atrakcja kolekcjonerska.
(tb)

Dziesięciomiesięczna Marta Zrzeszenia może nie być
Zrzeszenie do likwidacji?
czuje się lepiej
T
dok. ze str. 9

Dziesięciomiesięczna Marta, ofiara wypadku drogowego, do którego
doszło 24 listopada na skrzyżowaniu w Wejscach w gminie Kocierzew,
czuje się już znacznie lepiej. Lekarze z warszawskiej kliniki ocenili jej
stan jako stabilny i nie zagrażający
życiu. Chwalą również zespół lekarski z łowickiego szpitala, który podjął się operacji.

P

rzypomnijmy, że po operacji dziewczynka została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
do Warszawy. - Udało się jej uratować życie tylko dlatego, że została szybko zoperowana w szpitalu Łowiczu - dowiedział się
Nowy Łowiczanin.

Dziewczynka była jedną z czterech - najbardziej poszkodowaną i najmłodszą osobą
z wypadku. Doszło do niego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z lokalną w Wejscach.
Jadąca drogą podporządkowaną samochodem marki Suzuki 32-letnia Agnieszka W.
z gminy Sanniki zagapiła się i wjechała na
skrzyżowanie mając pewność, że ma pierwszeństwo przejazdu. Wtedy w Suzuki uderzył z impetem Fiat Uno, który prowadziła
50-letnia Maria W. z powiatu sochaczewskiego. Dziesięciomiesięczna Marta jechała razem z mamą w Suzuki.
Dziewczynka trafiła najpierw do szpitala w Łowiczu z podejrzeniem pęknięcia
śledziony, krwiakiem w jamie brzusznej
i wstrząśnieniem mózgu. Tutaj została szybko podjęta decyzja o przeprowadzeniu trud-

aksówkarze „z dworca” obawiają się
jednak, że przez ten czas znajdzie on
wystarczające poparcie dla swojego zaNa wrześniowym walnym zgromadzestępcy
wśród członków zrzeszenia.
nej operacji, która jak się potem okazało,
niu podjęto decyzję o likwidacji zrzeszenia.
uratowała dziewczynce życie. Dopiero po
Utworzono zespół likwidatorów, w który
udanej operacji zapadła decyzja o przetranswchodzi cały zarząd: prezes Marek Żuchportowaniu dziewczynki do kliniki przy ul.
niewicz, wiceprezes Wiesław ZamerbraLitewskiej w Warszawie. - Gdy doktor RoMimo że skierniewickie zrzeszenie tak- it, członek Jan Wiercioch, członek Leszek
gowski (Adam Rogowski-Tylman - ordy- sówkarzy obejmuje swoim zasięgiem Ło- Olczak oraz członek Zbigniew Kaczyński.
nator chirurgii łowickiego szpitala - przyp. wicz, Sochaczew, Żyrardów i Skierniewice, Teraz zespół pracuje nad ustaleniem całego
red.) zadzwonił następnego dnia, żeby spy- z 55 członków aż 20 jest z Łowicza. Może majątku zrzeszenia. Taksókarze „z dworca”
tać o stan zdrowia dziewczynki najpierw dlatego łowickie środowisko jest najbar- nie chcą się w sprawie likwidacji wypowiausłyszał gratulacje dla całego personelu dziej skłócone. Choć przecież należą do dać, natomiast zdaniem zarządu likwidacja
łowickiego szpitala za przeprowadzenie tego samego zrzeszenia właśnie po to, by ma być sposobem na rozwiązanie trwajątrudnej operacji - powiedział nam Dariusz prowadzić wspólną, ujednoliconą politykę cego sporu.
Zdaniem zarządu, jeżeli „zbuntowanej
Trepto - chirurg, który również uczestniczył cenową, to zarzucają sobie nawzajem niew operacji. W ratowanie życia dziewczyn- przestrzeganie ustalonych wytycznych i nie- grupie” przeszkadza zrzeszenie w takiej forki zaangażowany był również zespół ane- zdrową rywalizację m.in. po przez stosowa- mie jakiej istniało do tej pory, to nie będzie
stezjologów, którzy pilnowali jej stanu, za- nie dumpingu cenowego, oszukiwanie i złe w ogóle zrzeszenia, a jak sami chcą mieć
nim została przewieziona do warszawskiej traktowanie klientów, chęć przejęcia bądź zrzeszenie, to niech sobie powołują.
(jr)
kliniki.
(mak) utrzymania władzy za wszelką cenę itd.

Niezdrowa rywalizacja

Organizujesz tańce?

Pamiętaj zapłacić za muzykę

T

emat płacenia ZAiKS-owi Stowarzyszeniu Autorów
i Kompozytorów Scenicznych pieniędzy z tytułu organizowania
imprez tanecznych, pojawił się na
ostatniej sesji rady gminy Łowicz
27 listopada.
Poruszyli go sołtysi, którzy często
organizują w wiejskich domach
ludowych imprezy andrzejkowe,
bale sylwestrowe czy karnawałowe.
Pieniądze jakie trzeba zapłacić ZAiKS owi, który ma swoją delegaturę
w Skierniewicach, to zazwyczaj kwota
ok. 300 zł. - Na przykład za sylwester
płaciłam ponad 300 zł, ale już za bal
karnawałowy poniżej tej sumy - mówiła
na sesji sołtyska Małszyc, Marianna
Kochanek. Przewodniczący rady gminy
Maciej Malangiewicz, który jest również
dyrektorem Łowickiego Ośrodka
Kultury i zna temat od podszewki,
stwierdził, że najlepiej by było, aby
to zespoły płaciły ZAiKS-owi, a nie
organizatorzy imprez, którymi są np.
rady sołeckie. Jednak prawo autorskie
nakłada obowiązek uiszczania opłat
właśnie na organizatorów. - Poza tym
zespoły nie chcą zazwyczaj płacić
ZAiKS-owi i tak obowiązek ten na nas
spada- dodał na sesji sołtys Zielkowic
Jan Chojecki.
(jr)
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Wiedza rolników i gospodyń doceniona
Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
rozstrzygnął już po raz 16.
Wojewódzką Olimpiadę
Wiedzy Rolniczej
oraz Wojewódzką
Olimpiadę Wiedzy
o Gospodarstwie Domowym.
W dwuetapowych
zmaganiach wystartowało
blisko 200 uczestników.

R

olnicy sprawdzali swoją wiedzę 19 listopada, a gospodynie wiejskie - dzień
później. Autorzy pytań podążają za tematami najbardziej aktualnymi w środowiskach wiejskich. Jeszcze kilka lat temu
modna była hodowla strusi, teraz tematem
na topie jest gospodarowanie zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności czy obszary
Natura 2000. Podobnie rzecz się ma z pytaniami dla gospodyń wiejskich. Od kobiety
mieszkającej na wsi oczekuje się już nie tylko biegłości w sztuce gotowania i uprawiania przydomowego ogródka. Nowoczesna
gospodyni powinna również znać zasady
ekologicznej uprawy roślin, a idąc na zakupy być świadomą, jakimi marketingowymi
sztuczkami będzie bombardowana.
Tegoroczne pytania wcale do łatwych
nie należały, ale i poziom wiedzy uczestników i uczestniczek był bardzo wyrównany. Na olimpiadzie rolniczej przeważały osoby młode, głównie uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Na olimpiadzie gospodarstwa domowego ze średnią wieku
było różnie. Przyjechały zarówno panie,

które dopiero stawiają pierwsze kroki we
własnych gospodarstwach, jaki i te, które
od lat je prowadzą, a dodatkowo działają
w kołach gospodyń wiejskich i lokalnych
stowarzyszeniach.

D

o ścisłych finałowych dziesiątek z rejonu Głowna i Łowicza dostało się
sześć osób. Trzecie miejsce, najwyższe spośród uczniów szkół z terenu powiatu łowickiego, zajął na Wojewódzkiej
Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej Dariusz
Kotulski, uczeń IV klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. Darek okazał się jednocześnie najwyżej notowanym
na olimpiadzie uczniem z województwa
łódzkiego.
- Cieszy fakt, że Darek, będąc jeszcze
uczniem szkoły, posiada wysokie umiejętności i może być dla rolników równorzędnym partnerem w prezentowaniu najnowszej wiedzy rolniczej. - powiedziała nam
wicedyrektor ZSP w Zduńskiej Dąbrowie
Zofia Rosa. Laureat interesuje się ekologią i ochroną środowiska, bo w tych kierunkach widzi przyszłość dla polskich gospodarstw rolnych. Swoją przyszłość wiąże
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
swoich rodziców, w którym już od lat aktywnie pomaga.
Za zajęcie trzeciego miejsca Darek otrzymał drukarkę-HP, DVD-Panasonic, Pendrive marki Sony, encyklopedię „Zagrożone
ptaki Polski”, torbę podróżną, kombinezon
ochronny, niezbędny przy stosowaniu środków ochrony roślin.
Dwaj inni Łowiczanie z pierwszej dziesiątki to Michał Brzozowski i Kamil Zabost z Goleńska. Obaj są uczniami klasy

III Technikum Agrobiznesu w szkole blichowskiej, zajęli oni kolejno - miejsca 9 i 10.
W klasie tej typowe przedmioty rolnicze, jak
produkcja roślinna, zwierzęca czy mechanizacja są realizowane w mniejszym zakresie niż w typowym technikum rolniczym.
Dlatego ich sukces bardzo cieszy dyrektora szkoły na Blichu Mirosława Kreta, który
powiedział nam, że ci dwaj uczniowie czynnie biorą udział w pracy na terenie swoich
rodzinnych gospodarstw.
Kamil Zabost powiedział nam, że pomaga swoim rodzicom w prowadzonym przez
nich gospodarstwie. Gospodarzą oni na 15
ha ziemi i hodują bydło mleczne - kilkanaście sztuk.

również po jego ukończeniu. Na co dzień
pomaga w rodzinnym gospodarstwie nastawionym na hodowlę krów. - Branie udziału
w olimpiadach weszło mi już chyba w krew.
W końcu chciałbym zwyciężyć. W tym roku
nie jestem zbytnio zadowolony ze swojego
wyniku. Powinienem wiedzieć więcej, niektóre pytania mnie zaskoczyły, na przykład

C

o do swojej przyszłości Kamil powiedział, że jednak nie wiąże jej ściśle
z rolnictwem, raczej nie myśli o pozostaniu na rodzinnym gospodarstwie. Powód
jest prosty: nakład pracy nie jest adekwatny do zysków.
Niestety, podobnie myśli także jego kolega Michał Brzozowski. Przyznał w rozmowie z nami, że wiedza, która umożliwiła mu zajęcie miejsca w finale olimpiady
wynikała raczej z teorii, którą przyswoił
w czasie przygotowań. W gospodarstwie rodziców, gdzie jest ok. 20 ha ziemi i hodowla 20 sztuk bydła, pomaga od dziecka, lecz
nie jest to dla niego coś, co chciałby robić
w życiu zawodowym. Plany te nie są jeszcze zbyt mocno sprecyzowane. Jego główne
zainteresowania dotyczą sportu, a w szczególności piłki nożnej.
Dla Damiana Kucharczyka z Karnkowa w gminie Głowno to był już piąty start w olimpiadzie. Brał w niej udział,
kiedy uczył się w technikum, bierze udział

Małgorzata Warzywoda z Władysławowa Popowskiego odpowiada na
pytania ścisłego finału.
to o zakaźnych chorobach zwierząt - mówi
Damian. Mimo wszystko deklaruje on
udział w przyszłorocznej olimpiadzie.
Drugi z głowieńskich reprezentantów
Zbigniew Graszaka z Boczek Domaradzkich wręcz przeciwnie, jest bardzo zadowolony ze swojego startu. Jest uczniem
trzeciej klasy techniku m rolniczego w Bratoszwicach. To była jego pierwsza olimpiada wiedzy rolniczej. - Udział w olimpiadzie
potraktowałem jako poszerzenie wiedzy
przed maturą. Chętnie wziąłbym w niej
udział po raz drugi, bo to doskonały sposób
na sprawdzenie swojej wiedzy. Teraz wiem,
co mam już opanowane, a czego powinie-

nem się douczyć - mówi Zbigniew. W rodzinnych Boczkach Domaradzkich pomaga rodzicom w gospodarstwie nastawionym
na hodowlę bydła mlecznego.
atomiast w gronie laureatek Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym jako jedyna
reprezentantka naszego terenu znalazła się
Małgorzata Warzywoda z Władysławowa Popowskiego. Pani Małgorzata (l.27) tuż
przed ogłoszeniem złotej dziesiątki, mówiła
nam, że nie spodziewa się zajęcia żadnego
wysokiego miejsca, bo bierze udział w olimpiadzie po raz pierwszy, po prostu chciała
spróbować swoich sił.
Na co dzień prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę
bydła mlecznego. Mówi, że to ciężka praca,
ale jednocześnie jej wybór. Z wykształcenia
jest ekonomistką. Pracując w gospodarstwie
i wychowując dwoje dzieci najbardziej
brakuje jej wolnego czasu, dlatego udział
w olimpiadzie potraktowała jako małą odskocznię od dnia codziennego. - W sumie
to przyjechałam za namową żony naszego
sołtysa, pani Haliny. Najbardziej zaskoczyło
mnie pytanie o to, ile ton mikroorganizmów
znajduje się na hektarze ziemi III-IV klasy mówi pani Małgorzata.
Wszystkich finalistów i finalistki uhonorowano dyplomami i cennymi nagrodami.
Panowie obdarowani zostali aparatami fotograficznymi, wielofunkcyjnymi urządzeniami biurowymi, radiami, pendraivami
oraz plecakami. Panie w nagrodę otrzymały weekendowe pobyty w gospodarstwach
agroturystycznych, kuchenki mikrofalowe
i inny sprzęt AGD, słowniki, torby i krzewy.
(ljs, tb)
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Wspomnienia
licealisty (9)
iedawno media przypominały,
że minęło właśnie czterdzieści
pięć lat od zastrzelenia prezydenta
USA, Johna Fitzgeralda Kennedy’ego.
Był to bez wątpienia najbardziej głośny
(nie jestem pewien, czy słowo „spektakularny” jest tu na miejscu) spośród - na
nieszczęście skutecznych - zamachów
dwudziestego wieku. Ta tragedia wstrząsnęła wtedy chyba całym światem. Kennedy, według oficjalnych informacji, zmarł
o 13-tej czasu obowiązującego w Dallas,
kiedy w Polsce była 20-ta. Ale informacja
o zamachu dotarła do nas dopiero następnego dnia rano. Choć na dobre rozwinęło
się radio, a zaczynała się era telewizji, to
w naszej szarej i siermiężnej, gomułkowskiej rzeczywistości, obowiązywała
przecież cenzura. Każda ważniejsza
wiadomość, zanim została przekazana
narodowi, musiała być zatwierdzona przez
rozmaite „czynniki”. Choć do niektórych
informacje docierały szybciej. Opowiadał
mi po jakimś czasie kolega z Warszawy,
że był (niewykluczone, że była to opowieść
z „drugiej” ręki) w Sali Kongresowej na
koncercie Paula Anki, gdy słynny piosenkarz wyszedł po przerwie na scenę zalany
łzami. Z trudem przeprosił publiczność, że
ciągu dalszego nie będzie, bowiem przed
momentem dotarła do niego ta tragiczna
informacja. Widzowie w Sali Kongresowej
byli zapewne pierwszymi Polakami (poza
tymi, którzy dozowali narodowi wiadomości
z kraju i ze świata), którzy się o zamachu
dowiedzieli. Ja natomiast doskonale pamiętam ponury jesienny poranek, kiedy po
przyjeździe pociągiem do szkoły podawano sobie informację o śmierci Kennedy’ego
z ust do ust. Tego dnia w liceum nie było
innego tematu, a lekcje nie szły jakoś ani
uczniom ani nauczycielom.

N

le inny poranek na dworcu Łowicz
Główny zrobił na mnie jeszcze
większe wrażenie. Tyle, że dokładnej daty nie pamiętam, a śladu choćby
w gazetach z tamtego czasu trudno szukać, bo ówczesna prasa takich informacji
nie podawała. Polska miała być krajem
bez katastrof. Oto po przyjeździe pociągu
z Warszawy do Łowicza, sporo zresztą
spóźnionego, zobaczyliśmy widok, jak po

A

jakiejś hekatombie. To było przerażające.
Na sąsiednim peronie, na który przyjeżdżały pociągi z Łodzi i Skierniewic, stały zdemolowane wagony elektrycznej „jednostki”,
na którą kilkadziesiąt minut wcześniej
najechał z tyłu pociąg towarowy. Obydwa
perony były rozryte, a nie naruszona była
tylko ta część pierwszego peronu, na którą
przyjeżdżały pociągi z Warszawy i odjeżdżały do Kutna. A w podmiejskim pociągu,
który po przyjeździe od strony Łodzi nie
zdążył odjechać na bocznicę, zginęli ludzie
z obsługi, w tym sprzątaczki. Cud sprawił,
że życie straciło tylko kilka osób, bo gdyby
katastrofa wydarzyła się nieco wcześniej,
tragiczne żniwo mogło być przerażające.
Ale pasażerowie, którzy przyjechali tym
pociągiem do Łowicza, zdążyli właśnie
opuścić peron. Była to spora gromada,
bo podmiejskimi pociągami dojeżdżało
wówczas do szkół i pracy bardzo dużo
osób. Indywidualne dojazdy były przecież
wtedy czymś całkowicie nieznanym. Chyba,
że rowerami z najbliższych miejscowości. Na dodatek w tym samym czasie
po sąsiednim torze przejeżdżał ekspres
od strony Warszawy. Podobno gdyby jechał
kilka (!) sekund później, uderzyłyby w niego
demolowane wagony jednostki z Łodzi
i katastrofa byłaby wprost niewyobrażalna.
Można więc było powiedzieć, że i tak było
wiele szczęścia w tym nieszczęściu.
koro już w tym odcinku „Wspomnień” przytaczam takie przerażające momenty, to trudno nie napisać
o jeszcze jednym. Ale byłem już wówczas
na studiach, zaś wiadomość, rzecz prosta
„na ucho”, przekazał nam któryś z oficerów
podczas zajęć wojskowych. Niedaleko
Łowicza, od strony Kutna, doszło do wykolejenia pociągu towarowego należącego do
armii sowieckiej. Pech chciał, że z rozbitej
cysterny zaczęło się ulatniać jakieś chemiczne świństwo (niewykluczone, że był to
gaz bojowy). Ewakuowano wówczas kilka
wiosek. Na szczęście jednak ofiar podobno
nie było. Przynajmniej wśród mieszkańców
Ziemi Łowickiej. A swoją drogą myślę, że
ludzie, którzy pamiętają tamte historie, być
może lepiej ode mnie, mogliby podzielić się
swoją wiedzą z „Nowym Łowiczaninem”.
Bo to też tworzyło ponurą ówczesną rzeczywistość, o której coraz mniej się pamięta.

S

Nadchodzi rok
Jana Wegnera
Rada Miejska w Łowiczu
podjęła, 25 listopada,
jednogłośnie uchwałę
w sprawie ogłoszenia
w Łowiczu roku 2009 Rokiem
Jana Wegnera.

Z

propozycją obchodów wyszła społeczność Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, którego Wegner jest patronem. Wiąże się ona
z przypadającą 7 lipca 2009 roku setną rocznicą urodzin i ma upamiętniać Honorowego
Obywatela miasta i patrona szkoły.
Inaugurację miejskich obchodów Roku
Jana Wegnera zaplanowano na 6 marca
w Muzeum w Łowiczu, czyli w rocznicę
uwięzienia go na Pawiaku. Marek Wojtylak wygłosi referat nt. działań Wegnera
w okresie II wojny światowej, zaś uczniowie Gimnazjum nr 2 zagrają koncert. 22
marca rozstrzygnięty zostanie w ŁOK
konkurs „Książka Roku - Łowicz i Ziemia
Łowicka” im. Jana Wegnera. 30 kwietnia
otwarta zostanie w muzeum wystawa „Jan
Wegner - Honorowy Łowiczanin. Różne
aspekty działalności”. Na 1 czerwca Gimnazjum nr 2 zaprasza wszystkich mieszkańców Łowicza do udziału w rajdzie „Śladami
Jana Wegnera”. 7 lipca, w rocznicę urodzin,
wmurowana zostanie tablica pamiątkowa
w domu rodzinnym na Nowym Rynku,
a także obędzie się wtedy koncert i otwarta
zostanie wystawa pt. „Wegner - Chełmońskiemu” w Galerii Browarna. Ponadto zaprezentowana zostanie monografia Wegnera autorstwa Marka Wojtylaka. 4 sierpnia,
w rocznicę śmierci, złożone zostaną kwiaty na grobie sławnego Łowiczanina. Na 15
października zaplanowano finał konkursu
o życiu i twórczości Wegnera w Gimnazjum nr 2. Uroczyste zakończenie obcho-

dów Roku Jana Wegnera odbędzie się na o Łowiczu. Całe swoje życie związał z ŁoX Gali z cyklu „Gimnazjum nr 2 prezentu- wiczem, mieszkał w rodzinnej kamienicy
na Nowym Rynku pod nr 4. Był wychowanje” 27 listopada 2009 roku.
kiem, a później nauczycielem w Państwowym Gimnazjum im. ks. J. Poniatowskiego
Dlaczego Wegner
w Łowiczu (od 1935 roku), następnie stu- W uznaniu wielkich zasług Jana Wegne- diował historię na Wydziale Humanistyczra, dla utrwalania historii Łowicza i Ziemi nym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
Łowickiej, działalności kulturalnej i społecz- uzyskał magisterium, a potem tytuł doktonej oraz dla jego postawy patriotycznej uza- ra filozofii w zakresie historii (1936 roku).
sadnione jest, moim zdaniem, zainicjowanie W 1955 roku otrzymał tytuł docenta.
w 2009 roku różnorodnych działań przypoW okresie okupacji (1939-1945) należał
minających społeczeństwu sylwetkę, życie do Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii
i działalność tego zasłużonego Łowiczania- Krajowej, brał udział w tajnym nauczaniu
na - napisał w uzasadnieniu do uchwały bur- i za tę działalność był więziony na Pawiamistrz Krzysztof Kaliński.
ku w 1941 roku. We wrześniu 1939 roku
był przewodniczącym Komisji Powiatowej PCK. Zasłużył się ponadto jako obrońca
skarbów literatury polskiej wywiezionych
z Biblioteki Zamojskich w Warszawie
w 1944 roku - ukrył je w podziemiach kolegiaty Łowickiej (np. „Trylogia”, „Faraon”).
Po wojnie został kustoszem, a potem kuratorem zespołu pałacowego w Arkadii i Nieborowie, gdzie spędził ćwierć wieku. Był
społecznikiem udzielającym się w różnych
organizacjach. Pełnił funkcję radnego Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu, był
O Janie Wegnerze opowiedzieli na
jednym z inicjatorów odbudowy łowickiego
sesji Rady Miejskiej: dyrektor Gimmuzeum, przewodniczył Radzie Naukowej
nazjum nr 2 Mirosława Walczak oraz
Paulina Talarowska i Maciej Koper Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu (1977-1982), a także był
z samorządu szkolnego.
członkiem towarzystw naukowych w Łodzi
Sylwetkę Jana Wegnera przybliżyli na i Warszawie, Wojewódzkiej Rady Ochrony
sesji przedstawicie samorządu szkolnego Zabytków Kultury, Rady Muzealnej i Kongimnazjum nr 2 oraz dyrektor Mirosława serwatorskiej w Warszawie.
Walczak. Jan Wegner był historykiem i baZa swoją działalność naukową i społeczdaczem naukowym, regionalistą, który zaj- ną otrzymał odznaczenia państwowe i memował się głównie przeszłością Łowicza dale pamiątkowe a także honorowe tytuły
i Ziemi Łowickiej, popularyzując tę wiedzę -„Łowiczanina Roku 1979”,„Honorowego
(współautor monografii „Łowicz. Dzieje Obywatela Gminy Nieborów”, „Honorowy
miasta”), autor ponad 20 książek i broszur Obywatel Łowicza 1997”.
(eb)
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Życie codzienne Żydów z przedwojnia
w dokumencie filmowym
Unikalne amatorskie materiały filmowe ukazujące życie codzienne
Żydów w przedwojennej Polsce zawiera dokument „Po - Lin. Okruchy
pamięci”, który będzie wyświetlany
w kinie Fenix w Łowiczu od 12 do
17 grudnia o godz. 17.00.

P

o - Lin oznacza w języku jidysz „tu się
zatrzymamy”. Dokumentalny film Jolanty Dylewskiej jest efektem poszukiwań
starych obrazów filmowych w archiwach na
całym świecie, które trwały wiele lat. Autorce udało się zdobyć wyjątkowe, często nieJeden z kadrów filmu o codziennym życiu Żydów „Po - Lin. Okruchy pamięci”. publikowane do tej pory materiały. Dodat-

kowo dotarła ona do miejsc, gdzie kręcono,
ukazane w tym dokumencie, oryginalne filmy z lat 30. Odnalazła również ostatnich żyjących świadków epoki, która minęła bezpowrotnie po wrześniu 1939 roku.
- Część obrazów została nagrana przez
Żydów, którzy na przełomie XIX i XX w. wyruszyli do USA za chlebem, a w latach 30.
przyjechali do Polski, by sfilmować amatorską kamerą miejsca, które pamiętają ze
swojego dzieciństwa - mówi dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej Malangiewicz, który bardzo zabiegał o to, by
film Dylewskiej wyświetlany był również
w łowickim kinie. - Udało nam się zdobyć

Kreatywni na emeryturze
Sala barokowa łowickiego
muzeum niemal pękała
w szwach podczas
inauguracji roku
akademickiego 2008/2009
łowickiego Uniwersytetu
III Wieku.

U

roczystość otworzyła prezes stowarzyszenia prowadzącego uniwersytet Anna Burakowska wraz z burmistrzem
Krzysztofem Kalińskim i ks. proboszczem
parafii katedralnej Wiesławem Skoniecznym. Ten ostatni zaprezentował ujęcie katolickie ostatniego okresu życia człowieka,
czyli starości. Ksiądz Wiesław Skonieczny
przywołał m.in. słowa Starego Testamentu
z księgi Hioba oraz współczesny tekst papieża Jana Pawła II „List do moich braci
i sióstr - ludzi w podeszłym wieku”. Przywołał stanowisko kościoła katolickiego dotyczące ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci - w kontekście eutanazji, która
jest zagrożeniem dla ludzi starszych.
Kulminacją uroczystości był wykład zatytułowany „Kreatywność bez granic”, mówiący o tym, jakie korzyści można odnieść,
chodząc na zajęcia Uniwersytetu III Wieku.
Wygłosiła go Zuzanna Celmer, psycholog
i licencjonowana psychoterapeuta, autorka ośmiu książek o tematyce małżeńskiej,
społecznej i rodzinnej. Podkreślała, że to
na emeryturze ludzie, którzy nie skupiają się na swoich chorobach, powracają do
swoich pasji czy odkrywają nowe zdolno-

Przegląd piosenki dziecięcej

J

uż jutro, 5 grudnia, w Domu
Kultury w Zdunach odbędzie się
X Powiatowy Przegląd Piosenki
Dziecięcej. Jak powiedziała nam
Monika Paciorek z Domu Kultury,
widownia jest otwarta dla wszystkich,
którzy chcieliby posłuchać młodych
wykonawców. W tym roku do konkursu
staną tylko dzieci uczące się w szkołach
podstawowych, będą walczyć w dwóch
kategoriach wiekowych. Od godziny
9.00 śpiewać będą dzieci z klas
0 - III, po czym ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi o godz.
10.30. Następna grupa dzieci, z klas
IV - VI, będzie śpiewać od godz.
11.30, wręczenie nagród zaplanowano
na godz. 14.45. W obu kategoriach
zaśpiewa blisko 50 solistów i zespołów.
(tb)

Zuzanna Celmer zajmuje się badania- Ponad setka studentów Uniwersytetu III Wieku przybyła na inaugurację roku
mi nad tym, jak wpływają zajęcia Uni- akademickiego. Druga z lewej Zuzanna Celmer przeglądająca notatki przed
wersytetu III Wieku na jego członków. wygłoszeniem wykładu inauguracyjnego.
ści. - Teraz mamy czas na to, aby wyzwolić
swoje talenty, pasje i otworzyć się na nowości. Wcześniej nie było na to czasu - mówiła
Zuzanna Celmer.
Ludzie starsi powinni zaakceptować to,
że z wiekiem sił ubywa, ale potrzeby spełnienia się i podejmowania nowych wyzwań
są nadal silne. Duże znaczenie ma bogata pamięć i doświadczenie ludzi starszych,
z którego skarbca korzystają dzieci i wnuki. Starsi cechują się mniejszą emocjonalnością, są bardziej zrównoważeni, spokojni i rozsądni. - To co dla młodego człowieka

jest trzęsieniem ziemi dla nas tylko lekkim
poruszeniem - kontynuowała. Taki stosunek
do otaczającego świata zyskali dzięki bogatym doświadczeniom.
Prelegentka podkreślała, że na emeryturze można wybrać dwie drogi: patrzenia
wstecz i zachwycania się tym, że w młodości było nam lepiej, bądź (i tacy są słuchacze Uniwersytetu III Wieku) otworzyć
się na nowości i nauczyć z nich korzystać.
- Kiedy nasi słuchacze nauczą się obsługi komputera, od razu mają lepszy kontakt
z wnukami, bo znajdują wspólny temat - mó-

Malarstwo Strzemińskiego w muzeum
Muzeum w Łowiczu zaprasza na
7 grudnia na godz. 15.00 na otwarcie
wystawy malarskiej łowiczanina Kazimierza Strzemińskiego w 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci.

Z

aprezentowane zostaną prace olejne
oraz akwarelowe, bo w takiej technice
malarz tworzył. Dominującymi tematami były pejzaże, portrety, martwa natura oraz
architektura. Na wystawie znajdą się prace
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum z Limanowej oraz łowickiego muzeum, jak również z kolekcji prywatnych.
Kazimierz Strzemiński urodził się
w 1888 roku w Łowiczu, a zmarł w 1938

roku w Warszawie. Chodził do łowickiej
Szkoły Realnej, brał udział w strajku w 1905
roku, za co został relegowany ze szkoły.
W latach 1907-1910 studiował na krakowskiej ASP, następnie w Paryżu oraz we Włoszech. Od 1915 roku na stałe zamieszkał w
Warszawie, gdzie pracował jako nauczyciel
rysunku w gimnazjach oraz tworzył. W 1923
roku był współzałożycielem i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Artystów Plastyków. Udzielał się także w innych organizacjach artystycznych i społecznych. (eb)
Jeden z olejnych obrazów Kazimierza
Strzemińskiego „Kolegiata łowicka”
z 1914 roku jest własnością Muzeum
w Łowicszu.

wiła. Czas płynie, ale także na emeryturze
można wiele zrobić, bowiem „wiedza konserwuje”. Celmer podzieliła życie na dwie
części, z których pierwsza, jako czas młodości i dojrzałości jest skierowana na zewnątrz,
na zdobycie pozycji w świecie, druga zaś
- starość - skupia się na budowie wnętrza
i duchowości. Po zakończeniu wykładu dla
członków Uniwersytetu III Wieku zagrała
Łowicka Orkiestra Kameralna.
Osoby zainteresowane działalnością uniwersytecką mogą cały czas zgłaszać się po
wypełnienie deklaracji członkowskich. (eb)

jedną z dwóch kopii tego filmu - dodaje. Zadanie było niełatwe, gdyż film wysyłany
jest na międzynarodowe festiwale i w Polsce trudno go zobaczyć - wyjaśnia Malangiewicz. Narratorem filmu jest aktor Piotr
Fronczewski, zaś muzykę do niego napisał wybitny polski kompozytor Michał Lorenc. - Wskrzesza on świat, którego już niestety nie ma - dodaje Malangiewicz.
Dodatkowo zorganizowane zostaną
seansy poranne i przedpołudniowe dla
uczniów gimnazjów i szkół średnich. Pokazy filmu poprzedzą otwarcie Izby Pamięci
Żydów Łowickich, które nastąpi 18 grudnia
o godz.11.00 w muzeum w Łowiczu. (jr)

Uniwersytet III Wieku

Prelekcja i film

Ł

owicki Uniwersytet III Wieku
zaprasza na spotkanie, które
odbędzie się w piątek 12 grudnia
na godz. 16.00 do kina Fenix
w Łowickim Ośrodku Kultury.
W programie spotkania przewidziano
wykład Teresy Zaniewskiej,
prof. SGGW w Warszawie
zatytułowany „Dzieciństwo jako
świat zapamiętanych wartości”.
Po nim omawiane będą sprawy
organizacyjne Stowarzyszenia, takie
jak deklaracje członkowskie, terminy
dyżurów członków zarządu oraz
składki.
Na zakończenie spotkania
przewidziany jest seans powstałego
w tym roku filmu „Po-Lin. Okruchy
pamięci”, który przedstawia
przedwojenny polsko-żydowski
świat. Wstęp na spotkanie i film jest
bezpłatny.
(mwk)

Koncert reggae już w sobotę

P

olskie reggae, jungle, elementy
raggamuffin, folk, r’n’b zagra
zespół „Pali się!”, w klubie
Pracownia Sztuki Żywej w Łowiczu
w tę sobotę 6 grudnia o godz.
21.00. Grupa ze Zgierza wystąpi
na łowickiej scenie po raz pierwszy.
Jest to wieloosobowy zespół,
działający od 2003 r., w skład
którego wchodzą: Przemek Typiak
- śpiew, gitara, Marcin Tkaczyk,
gitara, bass, Pwaeł Miłosz - również
gitara, bass, Adam Brzęczek
- perkusja, Mariusz Wróbel instrumenty perkusyjne, Kasia
Bełdzińska - saksofon oraz Leszek
Zaczyński - puzon.
Wstęp na „mikołajkowy” koncert
kosztuje 7 zł.
(jr)

Slam już dzisiaj

T

urniej na wiersze i piosenki,
czyli Slam, który wpisał się już
na trwałe w kulturalny krajobraz
Łowicza, rozgrywany będzie dziś
wieczorem, tj. 4 grudnia o godz.
19.00 w klubie Pracownia Sztuki
Żywej. Organizatorem spotkania jest
Jacek Rybus.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
miesiącu Slam obchodził swoją
już XXXX edycję. Był to wyjątkowy
turniej, bo połączony został
z koncertem Tomasza Żółtko.
(jr)
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Drugie danie oprócz zupy

G

imnazjaliści ze szkoły z Popowa
od października dostają na
obiad naprzemiennie zupę albo
drugie danie. Jednak decyzję jego
częściowego refundowania przez
gminę podjęto dopiero teraz, na sesji
27 listopada. Koszt zupy to 3 zł, z
czego gmina płaci 2/3,
a resztę dopłacają rodzice uczniów.
W przypadku drugiego dania, które
kosztuje 5 zł, gmina pokrywa połowę.
W szkołach podstawowych na terenie
gminy dzieci otrzymują tylko zupę.
Jedzenie przygotowuje „Zajazd
Łowicki” w Łowiczu należący do Ewy
Śmiela. Z ciepłych posiłków korzysta
około 106 gimnazjalistów i ponad 252
uczniów szkół podstawowych z całej
gminy.
(jr)

Łyszkowice

Powitają nowy rok przed urzędem

P

o raz pierwszy w historii Łyszkowic
będzie można spędzić część nocy
sylwestrowej i powitać nowy rok
przed budynkiem tamtejszego Urzędu
Gminy. Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza mieszkańców gminy przed
północą na lampkę szampana. - W taki
sposób chcemy oficjalnie rozpocząć
obchody 650-lecia istnienia Łyszkowic
- powiedział nam kierownik ośrodka
kultury Piotr Klimkiewicz. Zaplanowana
jest nie tylko lampka szampana
(faktycznie będą to, ze względów
bezpieczeństwa, plastikowe kubki), ale
też muzyka i pokaz sztucznych ogni.
(mak)

Podatki w gminie Zduny

C

ena kwintala żyta służąca do
obliczenia stawki podatku rolnego
na rok 2009 została utrzymana
przez radnych Rady Gminy Zduny
na tej samej wysokości co w tym
roku, czyli 34 zł. Wzrost do tego
poziomu przegłosowano w 2007 roku,
podnosząc ją z poziomu 30 zł.
Przed przyjęciem tego punktu,
w czasie sesji 19 listopada, nie było
dyskusji. Zaznaczono jedynie, że taką
wolę wyrazili radni w czasie odbytych
przed sesją komisji. Dyskusji nie było
także w czasie przyjmowania stawek
podatków od nieruchomości oraz
środków transportu. Jedyna propozycja
jaka padła, dotyczyła podniesienia ich
o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze
2008 roku, obliczony przez Główny
Urząd Statystyczny, czyli 4,2 %.
W obu uchwałach utrzymane zostały
dotychczas obowiązujące zwolnienia.
Głosowano jednomyślnie.
(tb)
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Mleczarnia z Kutna w drużynie łowickiej OSM
Kutnie wybrano nowego prezesa zarządu, który zapowiadał, że prędzej
W
Kutno przyłączy Łowicz niż odwrotnie.

W nazwie spółdzielni w 1997 roku pojawiła się „Zorina” - słowo określające odmianę róży, która z mleczarstwem nie ma nic
wspólnego, ale nawiązuje do herbu miasta
oraz odbywającego się tam Święta Róży.
Marka „Zorina” na rynku polskim nie zaistniała jednak na tyle, aby kojarzyła się
z jakimkolwiek produktem. W 1999 roku
Spółdzielnia Mleczarska w Kutnie założyła
spółkę ze znaną firmą Bakoma SAz Teresina.
Do spółki tej spółdzielnia wniosła aportem
swój zakład produkcyjny przy ul. Toruńskiej,
Bakoma dała nazwę oraz aport pieniężny.
Spółka przybrała nazwę Bakoma Nova,
a jej udziałowcami była w 46% Zorina, mając 2 osoby w Radzie Nadzorczej oraz w 54%
Bakoma, z 3 przedstawicielami w Radzie.
Taki podział głosów skutkował tym,
że Bakoma miała decydującą rolę w spółce,
m.in. w sprawie cen skupu mleka czy terminów płatności za nie dostawcom. Ponieważ
pojawiły się opóźnienia w tych płatnościach,
Spółdzielnia Mleczarska „Zorina”, która
cały czas istniała jako spółdzielnia skupowa, zaprzestała sprzedawania mleka do zakładu Bakoma Nova. Wtedy też zmienił się
zarząd spółdzielni i jej statut, co umożliwiło sprzedawanie mleka na wolnym rynku.
I tak od 2000 roku mleko z Kutna zaczęło
płynąć także do Łowicza. Dwa kolejne lata
były bardzo korzystne finansowo dla podmiotów skupujących mleko i Spółdzielnia
„Zorina” kupiła 4,5-hektarową działkę przy
ul. Józefów w Kutnie. W ciągu 2 lat pobudowano na niej nowy zakład, przystosowany do skupu i pasteryzacji mleka oraz niewielkiej produkcji twarogu, powstała tam
również baza transportowa.
Jednocześnie Bakoma inwestowała w zakład główny przy ul. Toruńskiej, przez co
z czasem stała się właścicielem 80% udziałów w spółce Bakoma Nova, ponieważ spółdzielnia nie uzupełniała udziałów.

Spółdzielnia wróciła
do rolników
W 2007 roku właściciel Bakomy zdecydował się sprzedać udziały w kutnowskiej
spółce. Zaproponował je kilku polskim mleczarniom, m.in. OSM w Łowiczu. Łowicka spółdzielnia wiedziała, że „Zorina” miała
prawo pierwokupu tych udziałów, z którego
chciała skorzystać, dlatego nie podejmowano rozmów w tej sprawie z Bakomą.

15 sierpnia ubiegłego roku Spółdzielnia Mleczarka „Zorina” w Kutnie odkupiła
udziały od Bakomy, stając się znów właścicielem zakładu i rozpoczynając samodzielną działalność. Tak powstała Zorina spółka z o.o., której właścicielem jest w 100%
spółdzielnia.
Ubiegły rok zakończył się dla kutnowskiej spółdzielni dobrze, bo wypracowano prawie 9 mln zł zysku. Jednak już w IV
kwartale 2007 roku sytuacja szybko zaczę-

było takich warunków, dotychczasowi twarogów. W chwili obecnej OSM Łowicz
członkowie OSM Łowicz nie zgodziliby nie planuje kontynuowania produkcji mleka
w proszku w Kutnie.
się na połączenie.
Za to w Toruniu dobiega końca moderSer Salami, maślanki i kefiry nizacja zakładu, stopniowo zwiększana jest
produkcja sera typu Feta, niedługo uruchoCo zmieni się w mleczarniach po połą- miona zostanie produkcja mleka pasteryzoczeniu? Prezes Jan Dąbrowski nie ma wąt- wanego, o terminie ważności około 14 dni,
pliwości, że marka „Zorina” nie będzie w opakowaniach typu pet.
W Łowiczu trwa budowa magazynu
rozwijana, bo nie ma sensu inwestować
w nazwę, która nie jest znana na rynku. wyrobów gotowych, który potrzebny jest

Głosowanie nad przyłączeniem spółdzielni z Kutna odbyło się podczas nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli
OSM Łowicz 26 listopada. Fot. Poradnik Rolniczy.
ła się zmieniać. Spadła cena
Decyzje związane z lokamleka w proszku i masła, a to
lizacją produkcji zmierzać
wpłynęło na Kutno, które probędą do tego, aby dany rodzaj
dukując mleko w proszku miaproduktów wytwarzany był
ło problemy z jego zbytem.
w jednym zakładzie. WyjątI tak spółdzielnia straciła płynkiem będą sery dojrzewające,
ność finansową. Z opóźniektóre produkowane są w Łoniem płaciła dostawcom za
wiczu i w tym zakresie zdolmleko, pojawiły się problemy Prezes łowickiej OSM ności produkcyjne zakładu
wykorzystane są w 100%, ale
ze spłatą zobowiązań, między Jan Dąbrowski.
zakład w Kutnie stwarza możinnymi rat kredytów i należności za energię. W sumie zobowiązania liwości zwiększenia ich produkcji. Jak podtej spółdzielni wynoszą około 50 mln zł. kreśla prezes, badania rynkowe dowodzą,
Wartość księgowa majątku „Zoriny” wy- że w branży mleczarskiej przewiduje się jenosi 77 mln zł, ale jej wartość rynkowa dynie wzrost zapotrzebowanie na sery, który
sprzyja planom wzrostu ich produkcji.
jest większa.
Większość skupu mleka z kutnowskieChcąc ratować swój byt, podjęła rozmowy z wszystkimi liczącymi się podmiotami go, który wynosi 250 tys. litrów dziennie,
branży mleczarskiej w Polsce, ostatecznie przeznaczone będzie właśnie na produkcję
serów dojrzewających, m.in. sera Salami.
jako partnera, wybierając OSM Łowicz.
- Dopracowaliśmy warunki połączenia, Trafi on na rynek prawdopodobnie pod koktórymi są m.in. niższe ceny skupu dla rol- niec marca. Poza tym z Łowicza do Kutna
ników z kutnowskiego przez 3-5 lat - mówi przeniesiona będzie produkcja maślanek,
Jan Dąbrowski, wyjaśniając, że gdyby nie kefirów, śmietan ukwaszonych i niektórych

np. w czasie świąt Bożego Narodzenia czy
Wielkanocy, kiedy zakład pracuje, a nie ma
handlu. Magazyn, przeznaczony na 7,5 tys.
palet, będzie oddany do użytku do końca
I kwartału 2009 roku. Na jego elewacji,
od strony trasy nr 2, pojawią się barwne bilbordy z reklamą OSM Łowicz. Działania
powiększonej spółdzielni będą zmierzały
do utrzymania pozycji 3 firmy branży mleczarskiej w Polsce, a przypomnijmy, że
pierwszą pozycję ma OSM Mlekopol Grajewo, właściciel marki Łaciate, miejsce II Mlekowita Wysokie Mazowieckie.

Bez telewizyjnych reklam
Spożycie wyrobów mlecznych w Polsce wciąż jest bardzo niskie, bo wynosi
175 litrów rocznie na statystycznego obywatela, co daje nam przedostatnie miejsce
w UE, za nami jest tylko Łotwa. Wygląda
to skromnie, zwłaszcza gdy porównamy się
z Niemcami, którzy spożywają 280 litrów
lub Skandynawami - 350 l.
Na razie nie są planowane żadne kampanie reklamowe spółdzielni, ale wzrost
działania w kierunku utrzymania pozycji,
głównie na polskim rynku. Na razie sytuacja
w mleczarstwie nie jest najlepsza. Jest to
spowodowane wzrostem produkcji mleka
w Polsce o prawie 4% w sytuacji, gdy około 40% polskiego mleka trafia na eksport.
Tymczasem eksport ten nie jest opłacalny,
bo w tym roku spadły na światowym rynku ceny podstawowych produktów z mleka, a są to np. mleko w proszku, serwatka
w proszku, masło, sery twarde. Jedną z podstawowych przyczyn była decyzja Komisji
Europejskiej, która wskutek wyjątkowo dobrej koniunktury, jaka była w 2007 roku, od
15 czerwca ubiegłego roku ustanowiła zerową stawkę dopłat do eksportu.
W tym roku spółdzielnia w Łowiczu czterokrotnie zmuszona była do zmniejszenia
ceny skupu mleka, aby możliwe było wypłacenie wynagrodzeń i zapłaty dostawcom
na czas. Cena wyjściowa wynosiła 1,40 zł,
obecnie jest to 1 zł. Zmniejszone też zostały
wynagrodzenia pracowników z grupy zarabiających średnio i więcej.
OSM Łowicz pracuje nad swoją marką
poprzez np. udział w programie „Szklanka
mleka”, bo w tej chwili mleko szkolne z Łowicza trafia do 600 szkół w Polsce. W skali
miesiąca są to niebagatelne ilości sprzedaży - 2 mln litrów mleka, czyli 8 mln opakowań. I choć na zwrot dotacji krajowej
i unijnej, jaką producent otrzymuje, czekać
trzeba nawet 4-5 miesięcy, zarząd łowickiej
spółdzielni nie ma wątpliwości, że program
jest potrzebny.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Małgorzata Gajek (1896-1971)
zytającemu wspomnienie o Wojciechu Gajku NŁ 49/07 może nasuwać
C
się pytanie, czy przy prowadzeniu gospo-

syn Janek, który wśród licznego rodzeństwa ciotecznego i wujecznego zawsze był
nam najbliższym. Druga siostra Katarzyna
darstwa można było tak obszernie angażo- Klimkowska mieszkała w Złakowie Bować się w pracę społeczną, a tym bardziej rowym, a trzecia, Maria Winckowiczowa,
znajdować czas na realizowanie ulubione- w Złakowie Kościelnym.
go hobby, wymagającego dużego skupienia, jakim było dla Taty rzeźbienie? Przecież gospodarstwo rolne w dawnym stylu,
przy trzymaniu różnych gatunków zwierząt
i uprawie dość dużego asortymentu roślin,
wymagało ogromnego wysiłku. Otóż było
to możliwe gdyż, prawdziwą duszą naszego rodzinnego gospodarstwa i pomocą dla Taty była stale, jakby stojąca na posterunku, nieodżałowana nasza śp. Mama.
Jej nieprzeciętna osobowość zasługuje na
przypomnienie.
Mama urodziła się w Łaźnikach. Tutaj
wyszła za mąż i tutaj spędziła całe swoje,
ogromnie pracowite życie. Była najmłodszym dzieckiem wśród siedmiorga rodzeństwa. Trzej bracia, Jan, Andrzej i Józef pozostali w tej samej części Łaźnik (Lipińska).
Średni Andrzej odziedziczył i mieszkał
w gospodarstwie po rodzicach. Jan i Józef
mieszkali obok niego. Jedna z sióstr, Magdalena, najbliższa wiekiem mojej Mamie,
Wszystkie trzy siostry i trzej bracia
wyszła za mąż w Łaźnikach i tutaj mieszkała już do końca swoich dni. Ciocia Magda Mamy posiadali nieduże gospodarstwa
z Boguszowa była dla nas najbliższą i naj- rolne i wszyscy pozostali w Księstwie Łobardziej przez nas kochaną. Bardzo lubi- wickim, na terenie parafii Zduny i Złaliśmy ją odwiedzać zwłaszcza, że jej mąż ków Kościelny. Jedynie najstarszy brat JaFranciszek, także przez nas bardzo lubia- nek, po kilkunastu latach gospodarowania
ny, zawsze cieszył się z naszych odwie- i użytkowania wiatraku, gdy już dorosła
dzin i bardzo umiejętnie nam opowiadał, co mu trójka dzieci, wyprowadził się z Łaźostatnio ciekawego wyczytał w książkach. nik do Marywila, a następnie do Głowna
Bardzo lubił czytać, podobnie jak i jego i tam już pozostał.

Gmina Bolimów

Moda na
ekologiczną nutę

G

arnitur stworzony z foliowych
torebek przyciągał uwagę
podczas pokazu mody
ekologicznej zorganizowanego
w Bolimowie 28 listopada.
Uwagę zwracał też dobór obuwia
powstałego z plastikowych butelek.
Tego dnia w bolimowskim Domu
Ludowym rozstrzygnięte zostały dwa
konkursy ekologiczne - wspomniany
„Świat mody oczami małego ekologa”,
oraz drugi „Rozśpiewana przyroda”,
który był festiwalem piosenki.
Konkursy kierowane były do gminnych
przedszkoli, podstawówek
i gimnazjów. Na te działania pozyskano
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi 18.300 zł.
W konkursie mody chodziło
o stworzenie strojów z materiałów
odpadowych. Prezentacje nawiązywały
do pokazów mody. W festiwalu
piosenki ekologicznej dzieci układały,
związane z ochroną przyrody, słowa
do znanych melodii i prezentowały
przed publicznością.
W zmaganiach udział wzięło
150 uczestników, w różnych grupach
i wielu kategoriach wiekowych.
(wcz)

Mama zawsze była na miejscu i ciągle
pamiętała, jakie czynności w gospodarstwie były najważniejsze i najpilniejsze.
Przy czym nie tylko rzetelnie wiedziała, co aktualnie i w najbliższych dniach
trzeba zrobić, ale i sama wiele czynności
wykonywała osobiście. Jakże często już
wówczas, a tym bardziej obecnie, zastanawiałem się skąd czerpie tak dużo, wydawało się, nadprzyrodzonych sił? Przy
czym nigdy się nie skarżyła, nie użalała
na zmęczenie.
Wydaje się aż nieprawdopodobnym, gdy
powiem, że przez cały okres mojego pobytu w domu, w rodzinie i gospodarstwie,
tj. do 1945 r., nie przypominam sobie, by
Mama położyła się wcześniej oraz wstała
później niż my i sam Tata. Zawsze w rodzinie sypiała najkrócej. Nim my wszyscy
wstawaliśmy, to Mama zdążyła już nakarmić drób i trzodę chlewną, a nawet wydoić
ręcznie krowy. Często cała nasza czwórka
rodzeństwa, razem z domowym kotkiem,
oczekiwaliśmy na progu domu na świeże,
ciepłe mleko.
Szczególnym przykładem Jej pracowitości i umiejętności równoczesnego wykonywania różnych czynności jest trwale zakodowany w mojej pamięci obrazek,
gdy karmiła piersią najmłodszego z nas
(Tadeusza), a równocześnie przędła len
na kołowrotku, a nam starszym, mnie
i Jasi opowiadała bajki lub śpiewała. Takie zachowanie Mamy zawsze, a zwłaszcza z odległości tak wielu lat, do głębi mnie
wzruszało i pobudzało do wdzięcznej, serdecznej pamięci.
dok. na str. 16

Jak powstaje banknot
Proces powstawania banknotu kolekcjonerskiego z wizerunkiem Jana
Pawła II, emitowanego przez Narodowy Bank Polski, można poznać dzięki wystawie zatytułowanej „Banknot
papieski”, którą od 2 grudnia można
oglądać w muzeum w Łowiczu.

J

est to autorska wystawa łódzkiego oddziału NBP, pokazana po raz pierwszy
przed rokiem na Dniach Otwartych tegoż oddziału. Poszczególne etapy tworzenia banknotu zostały przedstawione na 30
fotografiach.
W dniu otwarcia wraz z wiceburmistrzem
Bogusławem Bończakiem fotografie oglądały Jadwiga Sierakowska oraz Alicja Soja.
Obie panie uczestniczą w niemal każdym
wernisażu w muzeum. - Zdecydowałam
się przyjść na otwarcie wystawy, gdyż jest
to dla mnie bliski temat. Z zaciekawieniem
oglądam filigram pieniądza i porównuję go
z filigranem książki, gdyż jestem emerytowaną bibliotekarką - mówi pani Jadwiga, która
pracowała w bibliotece Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.
W okresie przedświątecznym wystawę odwiedzą uczniowie większości szkół. Będzie
ona otwarta do końca roku 2008.
(eb)

Alicja Soja oraz Jadwiga Sierakowska (stojąca) zwracały uwagę na każdy szczegół prezentowanych fotografii. Na tym zdjęciu przyglądają się
filigranom, czyli znakom własnościowym pieniądza.

nietrzeźwy 53-letni mieszkaniec Łowicza
(1,24 mg/dm3 alkoholu). Ponadto mężczyzna ten miał orzeczony przez Sąd Grodzki
w Łowiczu prawomocny zakaz prowadzenie wszelkich pojazdów.
§ 1 grudnia o godz. 18.55 w miejscowości
Urbańszczyzna w gminie Łowicz samochód
osobowy marki Fiat 126p prowadził 26-letni
mieszkaniec Łowicza (1,49 mg/dm3 alkoholu). Ponadto nie stosował się do zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów, który
wydał Sąd Grodzki w Łowiczu.

§ 2 grudnia o godz. 14.00 w Waliszewie
w gminie Bielawy rowerem jechał nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec tej miejscowości
(0,84 mg/dm3 alkoholu). Ponadto miał orzeczony zakaz prowadzenia rowerów.
§ 2 grudnia o godz. 17.15 w Płaskocinie rowerem jechał nietrzeźwy 48-letni
mieszkaniec tej miejscowości (0,94 mg/
dm3 alkoholu).
§ 2 grudnia na ul. 3 Maja w Łowiczu rowerem jechał nietrzeźwy 55-letni łowiczanin
(0,29 mg/dm3 alkoholu).

Oni zagrażają
naszemu życiu
W okresie od 27 listopada policjanci
zatrzymali następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Wszyscy oni
odpowiedzieli bądź odpowiedzą przed
Sądem Grodzkim w trybie przyspieszonym.
§ 27 listopada o godz. 13.30 na ul. Armii
Krajowej rowerem jechał nietrzeźwy 46-letni
mieszkaniec Łowicza (0,92 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
§ 28 listopada o godz. 12.30 ul. Podrzeczną w Łowiczu rowerem jechał

odeszli od nas

(22.-1.12.2008 r.)

22 listopada: Józef Kubiak, l.77, Brzozów; 23 listopada: Michał Bilski; l.25,
Łowicz; 26 listopada: Ryszard Wiśniewski, l.57, Radziwiłłów; 27 listopada:
Stanisław Cywiński, l.71, Łowicz; 28 listopada: Mirosław Kowalski, l.64, Jasionna; Edward
Witold Dawid, l. 91, Głowno; 29 listopada: Danuta Lebioda, l.76; Mieczysław Rutkowski,
l.29; Grzegorz Cieniecki, l. 47, Głowno; 30 listopada: Jerzy Łukawski, l.75; Tadeusz Tybuś,
l.58; Maria Grzesiak, l.78; Stanisław Sundaj, l.81; 1 grudnia: Genowefa Słomka, l.88; Marianna
Dobińska, l. 89, Głowno.
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dok. ze str. 15

Małgorzata Gajek (1896-1971)

uciążliwym zajęciem Mamy
- podobnie z resztą jak i innych wiejSskichzczególnie
kobiet w Księstwie Łowickim - była

uprawa lnu włóknistego i cały, długotrwały, bardzo pracochłonny proces jego przeróbki, aż do uzyskania czystego włókna,
a wreszcie pięknego, śnieżnie białego płótna. Płótno to było podstawowym materiałem do szycia bielizny osobistej i pościelowej nie tylko w okresie międzywojennym,
w czasie okupacji, ale także jakiś czas jeszcze po 1945 roku.
Okresowo, niemal artystycznym zajęciem Mamy, tak jak i w ogóle Księżanek
w Łowickim, było robienie na domowych
krosnach kolorowych wełniaków, według
przeróżnych wzorów. Podobnie dotyczyło to ozdabiania księżackich ubiorów różnymi haftami. Mama również i to potrafiła
robić z wielką radością i precyzją, ale ciągłe obowiązki w gospodarstwie pozwalały
Jej haftować tylko dla upiększania własnego ubioru i to raz na szereg lat.
ama była bardzo pobożna. Ranne
i wieczorne pacierze były dla Niej absolutną normalnością. Za swój święty obowiązek uważała pójście do dość odległego kościoła (Zduny 5,5 km) we wszystkie
niedziele i dni świąteczne. W dodatku po
Mszy Św. z reguły pozostawała na nieszpory. Umiała wprawdzie jeździć rowerem, ale
na drogach publicznych pewniej poruszała
się pieszo. Znała na pamięć i przypominała
nam, jakie i kiedy są dni świąteczne lub odpusty, nie tylko w Zdunach, ale i w sąsiednich parafiach (Bąkowie i Złakowie).
Starała się nas uczyć pobożności własnym przykładem. Do tej pory wspominam
sobie, jak wielką radością dla mojej Mamy
byłoby doczekanie wyboru polskiego Kardynała na Stolicę Piotrową. Bóg raczy wiedzieć, czy jej prawdziwie duża pobożność
i szczera modlitwa nie przyczyniły się choćby w minimalnym stopniu do tego wyboru i
wielkiej radości wszystkich Polaków.
Mama była osobą niezwykle skromną.
Nigdy i z nikim nie wchodziła w jakiekolwiek konflikty i sprzeczki. Nawet przy różnicy zdań z kimkolwiek, nie usiłowała narzucać swojej racji, choć naprawdę ją miała.
Była lubianą i szanowaną w całej, dużej rodzinie, wśród sąsiadów i w całym środowisku. W nadzwyczaj zgodnej komitywie była
ze swym teściem, czyli moim dziadkiem,
Franciszkiem Gajkiem, który zawsze i do
końca swoich dni mieszkał z nami. Szczególnie w ostatnim roku Jego życia, gdy
był już schorowany i zanikała mu pamięć,
Mama wykazywała wobec Niego wzorową opiekuńczość.
Zadziwiająco dobrze znała koneksje rodzinne, wstecz do 2, 3, a nawet 4 pokoleń.
Jakże mi jest żal, że nie spisałem sobie tego
od Niej. Mama autentycznie cieszyła się,
że nasza czwórka, urodzonych i wychowanych przez Nią dzieci (trzech synów i jedna córka), szczęśliwie dorasta. Bardzo mocno utkwił mi w pamięci i sercu Jej ból, gdy
w końcu okupacji 1944 r. zostałem zwerbowany z innymi kolegami mojego rocznika
do budowy okopów w Rembertowie. To
pierwsze wydarzenie, gdy Jej dziecko było
zabierane prawie na front (mam pamiątkowe, rozpaczliwe listy z tego okresu). Jednakże zakończyło się to szczęśliwie, powróciłem jeszcze na jakiś czas do domu i rodziny.

Ale po kilku latach, gdy z Blichu poszedłem
do WSGW w Cieszynie i znów oddaliłem
się od rodzinnego domu i rzadko przyjeżdżałem, ogromnie zajęty nauką, to na moje
listowne użalanie się, że mam ciężko i jest
mi smutno, Mama wzruszająco, serdecznie
i opiekuńczo odpisywała mi bym rozważył
powrót do domu, do rodziny, byśmy znów
mogli być wszyscy razem. Akceptowało to
moje serce, ale rozum się temu sprzeciwiał.
I pozostałem już z dala od swej Mamy, rodziny i swego Księstwa Łowickiego.
Mama bardzo przeżywała ożenek każdego z nas i zakładanie swoich rodzin. Wykazywała przy tym dużo rozsądku i wyrozumiałości. Zapewne pod tym względem

M

Wielu pamięta panią Górecką
Telefony rozdzwoniły się w naszej
redakcji po ostatnim artykule dotyczącym przedwojennej nauczycielki, p. Góreckiej. Jej grób, o czym
pisaliśmy dwa tygodnie temu na łamach NŁ, zachował się jeszcze na
cmentarzu Emaus w Łowiczu, ale
nie jest przez nikogo opłacany ani
pielęgnowany. Dobrze byłoby, aby
opiekę nad nim przejęły szkoły „Jedynka”, „Dwójka” lub ZSP nr 4.

czenie i wyczerpanie organizmu. Lekarze
wykazywali bezradność. Całą rodzinę ogarnął duży smutek. Mieszkałem już wówczas
daleko w Puławach. Jednakże starałem się,
możliwie często, Rodziców odwiedzać.
Zwykle ze stacji PKP w Jackowicach niespodziewanie przychodziłem do rodzinnego
domu, wieczorem lub nawet nocą. Zawsze
na moje zapukanie do okna odzywała się
Mama. Wstawała, otwierała, witała i szczelaczego akurat te placówki? Otóż sylrze cieszyła się. Zawsze wtedy i dotychczas
wetka śp. Góreckiej zachowała się
nawet zastanawiałem się, jak wielkie musiaw ludzkiej pamięci, choć niestety
ła mieć Mama przeczucie, że to właśnie ja
nie
ma
na jej temat wzmianki w żadnej
pukam. Nigdy nie musiałem pukania powtarzać. Jednakże wtedy pierwszy raz, na moje z dwóch szkół, w których zgodnie z relazapukanie już nie odezwała się Mama, lecz cją naszej czytelniczki, która jako pierwsza
ją wspominała, mogła pracować. Nie wiadomo nawet, jak p. Górecka miała na imię.
Prawdopodobne jest, że 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 inicjałem jej imienia był J.
Po tej publikacji kilka osób potwierdziło
nam, że pani Górecka uczyła w latach 1926-

D

1938 w łowickich szkołach podstawowych.
Pisaliśmy już o tym, że w Szkole Podstawowej nr 2 uczyła prac ręcznych. - Mama
opowiadała mi, że pani Górecka przepięknie haftowała. Uczyła również szycia ręcznego - opowiada nasza czytelniczka Aurelia
Sitnik, która wywoła temat opuszczonego
grobu. Panią Górecką pamięta także pani
Halina Pągowska żona artysty malarza
Zdzisława Pągowskiego. Tyle, że pamięta ją z innej szkoły, jako kilkuletnia dziewczynka (urodzona w 1920 roku) obserwowała przez okno, jak pani Górecka prowadzi
lekcje w jednym z pomieszczeń zajmowanych przez Szkołę Podstawową nr 1. - Moja
mama wspomina, że była to bardzo elegancka kobieta, zawsze miała pięknie ułożone
kręcone, ciemne włosy. Uczyła w kamienicy w biurze PKP na ul. 1 Maja - opowiada
syn p. Haliny Pągowskiej, Janusz.
Z kolei kilka osób, w tym p. Euralia
Sitnik, Waldemara Siuda, Czesław Sut
i inni zdementowali informacje podane nam
przez pana Kazimierza z Łowicza, który ich
zdaniem pomylił panią Górecką z Haliną
Borecką. Otóż to pani Borecka uczyła go
w latach 60. w zespole szkół handlowych
w Łowiczu - nie p. Górecka.
(eb)

Dzień patrona w ZSP 3

Rodzina Wojciecha i Małgorzaty Gajków.
zdecydowanie przewyższała naszego Tatę.
Do dziś pamiętam, jak szybko i od razu poznała się na mojej przyszłej i obecnej małżonce. Zawsze komitywa pomiędzy synową
a teściową była nieomal wzorowa. Bardzo
cieszyła się z przychodzących na świat kolejnych wnuków.
oczekała się ich dziesięcioro: pięć
dziewczynek i pięciu chłopców, na
przestrzeni ok. 10 lat. Szczerze pragnęła pomagać nam w ich opiece i wychowywaniu,
a później żywotnie interesowała się ich postępami w nauce. Najstarsza z wnucząt, Elżbieta mówi, że Babcia zawsze była bardzo
miłą, kochaną, bardzo cichutką i zawsze serdecznie, i dobrotliwie uśmiechniętą. Bardzo
lubiła, gdy się Ją odwiedzało, rozmawiało
i obcowało z Nią. Zawsze starała się częstować, czym miała i mogła.
Mama była bardzo wyrozumiałą i chyba
aż nadto uległą żoną. Nie tylko wyręczała
Tatę w wielu męskich czynnościach w gospodarstwie, ale także ze zrozumieniem tolerowała lubiane przez Niego różne zajęcia
społeczne i towarzyskie. Z dużym zadowoleniem traktowała zajmowanie się Taty,
w wolniejszych chwilach, rzeźbieniem. To
ona podsuwała mu nawet, co i dla kogo należałoby zrobić. Sama np. dbała o to, by nieomal wszystkie dzieci i wnuki miały obrazki z I Komunii Świętej oprawione w ramki
wyrzeźbione przez Tatę.
W latach sześćdziesiątych, czyli w wieku
ok. 65 lat, Mama poważnie zasłabła. Powodem tego, było zapewne ogromne wymę-

D

niespodziewanie Tata. Pamiętam dobrze,jak
wówczas ugięły mi się nogi w złym przeczuciu. Szczęśliwie jednak Mama wykaraskała się z tego dużego zasłabnięcia.
Zawdzięczaliśmy to mojej ciotecznej siostrze Janinie Brzyskiej, która już przed wojną była dyplomowaną pielęgniarką szpitalną w Poznaniu. Wyleczyła i postawiła
Mamę na nogi sporządzonym przez siebie aloesem. Wydarzenie to traktowałem
jako coś na pograniczu cudu. Mama jeszcze na parę lat odzyskała jako takie zdrowie. Odeszła do Pana w 1971 r., w wieku
75 lat. Bratowa Jula, która towarzyszyła Jej
w ostatnich chwilach, powiedziała mi później, że do końca Mama rozumnie wpatrywała się w obrazek Matki Boskiej, wiszący
nad Jej łóżkiem.
Wielce prawdopodobnym jest, że w okresie międzywojennym, trudnym nie tylko
dla ludności wiejskiej, w okresie rozbudowy kraju, po zaborczych i wojennych zniszczeniach, w czasie okupacji, a także po tzw.
wyzwoleniu, gdy prześladowano większe,
wiejskie gospodarstwa, wiele innych mam,
kobiet na wsi przeżywało zbliżone warunki. Niech przynajmniej nasza wdzięczna
pamięć i głęboki szacunek będą dla nich
nagrodą. Byśmy obecnie, w znacznie lepszych warunków, nie zapominali o swych
mamach i babciach, które pracowały i modliły się o lepsze życie dla nas i pragnęły
nam przekazać jak najlepsze cechy prawidłowego człowieczeństwa.
Franciszek Gajek

Mszą św. i apelem uczczono dzień
patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu - Władysława Reymonta w piątek, 21 listopada.
- Takie dni integrują naszą szkolną
społeczność - mówił na apelu w sali
Ośrodka Sportu i Rekreacji dyrektor
ZSP nr 3 Jan Sałajczyk.

K

lasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie, przysięgając na szkolny sztandar, że będą sumiennie wywiązywać
się z obowiązków bycia uczniem reymontowskiej szkoły. Tego dnia wręczono także
dyplomy dla młodzieży, ok. 20 osób, która pomagała w zbiórce żywności, zorganizowanej we wrześniu przez łowicką fundację „Nadzieja”. Na apelu rozstrzygnięto
także konkurs plastyczny „Księżackim
szlakiem”. Wzięło w nim udział 12 osób,
z których większość nadesłała prace malowane na szkle. I miejsce zajęła jednak
Sylwia Woźniak, która wykonała pająka,

Sylwia Woźniak odebrała z rąk dyrektora Jana Sałajczyka nagrodę książkową za zajęcie I miejsca w plastycznym konkursie „Książackim szlakiem”.
natomiast II miejsce zajął Adam Surma
z łowicką wycinanką, a III miejsce Krzysztof Olko z malowaną na szkle wycinanką.
(jr)

Autorka książek sędziowała
w konkursie o swojej twórczości
Dzieci z trzech gmin walczyły
w Gminnym Domu Kultury w Zdunach w konkursie czytelniczym pt.
„Niezwykły świat w książkach Anny
Onichimowskiej”.

W

konkursie udział wzięło 33 uczniów
klas IV - V szkół podstawowych
z terenu gminy Nieborów, Kocierzew Południowy oraz Zduny. Za organizację konkursu odpowiedzialne były działające tam gminne biblioteki publiczne. Konkurs
składał się z dwóch etapów, w pierwszym
uczniowie rozwiązywali test, odpowiada-

jąc na pytania dotyczące fabuły i postaci
z książek patronki konkursu. Do finału wyłoniono 11 osób, które musiały odpowiedzieć na wylosowany zestaw ustnych pytań.
Dzieci odpowiadały przed samą autorką
książek, czyli Anną Onichimowską. Jak się
okazało była dla nich bardzo wyrozumiała.
Po zakończonym konkursie dzieci mogły
wziąć udział w spotkaniu z nią i zadać jej pytania o jej twórczość i życie prywatne.
W konkursie zwyciężył Mateusz Pruk
z SP w Nieborowie, drugie miejsce zajęła
Paulina Czubak - SP w Kocierzewie Południowym, trzecie Agnieszka Milczarek z tej
samej szkoły. Dla 8 osób przyznano równorzędne czwarte miejsca. Otrzymali je: Patrycja Krokocka z SP w Bełchowie, Krzysztof
Pierzan z SP w Bełchowie, Adrian Nagórski z SP w Nieborowie, Aleksandra Wasiak
z SP w Bąkowie, Maria Ploch z SP w Nowych Zdunach oraz Małgorzata Romańska,
Martyna Piotrowska i Mateusz Dąbrowski
z SP w Kocierzewie Południowym. (tb)

17

4.12.2008 r.

Sanniki tym razem na jazzowo
Pałac w Sannikach przyzwyczaił
nas do poezji prezentowanej przez
znanych aktorów oraz do muzyki
klasycznej. Tym razem - w niedzielę, 23 listopada, uraczono nas koncertem jazzowego tria Filipa Wojciechowskiego, które wystąpiło
w towarzystwie trębacza Roberta Majewskiego.

Cezary Konrad pokazał w Sannikach cały swój kunszt perkusyjny.
klasycznym. Dlatego trio, obok autorskich
utworów leadera, gra też utwory klasyczne.
W programie koncertu znalazły się kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Franza
Schuberta i Fryderyka Chopina. Przyznać
trzeba, że jazzowa interpretacja nadała kom-

pozycjom całkiem nowych barw. Najlepiej
chyba zabrzmiała chopinowska etiuda f-mol
op. 10 nr 6, która jawiła się niczym mroczny, rasowy, niezwykle energetyczny utwór
jazzowy. Drugim najjaśniejszym fragmentem występu było wykonanie kompozycji-

Gmina Łowicz

Na herb trzeba będzie jeszcze poczekać

Projekt herbu gminy Łowicz został
przygotowany przez Jacka Rutkowskiego już w ubiegłym roku. Jednak
nie uzyskał on pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej.

W

ładze gminy odwołały się od tej decyzji i czekają teraz na rozpatrzenie
ich odwołania. Przez rok wstrzymana
była przez to produkcja wszelkich produktów reklamujących gminę Łowicz, na których miał się znaleźć herb.

Nieregularne spotkania komisji

dy to może nastąpić - mówiła nam tydzień
temu sekretarz gminy Łowicz Beata Orzeł.
Z kolei kiedy my zadzwoniliśmy do sekretariatu komisji, otrzymaliśmy inną odpowiedź.
- Nigdy nie praktykowaliśmy, by urzędnicy
byli przy naszych obradach - mówi członek
Komisji Heraldycznej Ewa Gdlyan. Jednak
od czasu złożenia przez władze gminy odwołania, minęło już pół roku, a ostatecznej
opinii komisji ciągle brak. - Wczoraj dowiedziałam się, że komisja zamierza podjąć decyzję w ciągu najbliższych dwóch tygodni mówi dziś Orzeł.

strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ten na jej podstawie wydaje decyzję.
Dopiero wtedy dana rada gminy uchwala zatwierdzony projekt herbu. Jednak, patrząc na statystyki, w każdym roku komisja wydaje więcej negatywnych opinii niż
pozytywnych. - Jeżeli gmina zwróci się do
nas z prośba o pomoc w tworzeniu herbu,
na pewno pomożemy - mówi Gdlyan. Dodaje, że prawdopodobnie odwołanie władz
gminy Łowicz zostanie odrzucone. - Mogę
im dać jedną radę - mówi - Muszą zastosować się do naszych uwag, które dołączyliśmy do naszej negatywnej opinii, innej możliwości nie ma.

Trudno uzyskać akceptację
- Kiedy dzwoniłam do Warszawy miesiąc temu, z prośbą, by ktoś od nas był na
Herb gminy
heraldyków
posiedzeniu, na którym będzie rozpatrywaObecny projekt herbu to jeden pelikan na
na sprawa naszego herbu, odpowiedziano,
Powstały herb musi być zgodny z zasaże komisja zbiera się tak nieregularnie, że dami historyczno - heraldycznymi. Komisja niebieskim tle, a pod nim wstążka, symbonie są w stanie udzielić nam informacji, kie- wydaje tylko opinię, którą przedkłada Mini- lizująca rzekę Bzurę. - Wszystkim radnym

Studenckie czwartki

S

nformacje o tym co dzieje się
w Łowiczu, a w szczególności
w Łowickim Ośrodku Kultury, od
połowy listopada można przeczytać na
ogólnopolskim portalu poświęconym
wyłącznie kulturze ludowej
www.kulturaludowa.pl
- To, że warto umieszczać tam
informacje, potwierdza choćby ostatni
telefon jednego pana
z Warszawy - mówi dyrektor ŁOK
Maciej Malangiewicz - Powiedział, że
dowiedział się z tej strony
o płycie” Muzyka ocalona - Łowickie” i
chciałby ją u nas kupić. Portal
o kulturze ludowej działa od początku
listopada. Powstał z inicjatywy Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Twórców
Ludowych mającego swoją siedzibę
w Lublinie. Jest pierwszym i jedynym
ogólnopolskim portalem internetowym,
który w całości poświęcony jest
tradycyjnej kulturze ludowej.
Znaleźć tutaj można m.in. aktualności,
informacje o wystawach, festiwalach,
konkursach, warsztatach, relacje
z imprez, nowości wydawnicze
oraz recenzje, bazę teleadresową
(skanseny, muzea etnograficzne, izby
regionalne). Portal zawiera także jedyną
w Polsce ogólnopolską bazę danych
o zespołach i kapelach ludowych,
a także sylwetki twórców ludowych.
Oprócz części informacyjnej, odnaleźć
można na stronie dział poświęcony
teoretycznym zagadnieniom kultury
ludowej: obszerne teksty m.in o sztuce,
muzyce ludowej, o dawnych obrzędach
i zwyczajach, mniejszościach
narodowych. Do współpracy
w tworzeniu strony zostali zaproszeni
najwybitniejsi etnografowie i badacze
kultury tradycyjnej w Polsce.
Informacje o wydarzeniach mogą
nadsyłać do portalu wszystkie instytucje
czy organizacje
z całego kraju zajmujące się kulturą
ludową, jednak o tym czy zostaną
one umieszczone decydują już
administratorzy tej strony. ŁOK przysłał
na razie trzy: o zespole „Koderki”,
płycie „Muzyka ocalona - łowickie” oraz
o przyszłorocznym Ogólnopolskim
Spotkaniu Folklorystycznym „O łowicki
pasiak”. Publikacje są bezpłatne.
(jr)

I

rio - w innym nieco składzie - bez perkusisty Cezarego Konrada i z towaTrzyszeniem
innego trębacza, gościło już

w Sannikach. Niedzielny koncert był jednak
nietypowy, z tego powodu, iż zaprezentowane zostały klasyczne utwory muzyki poważnej, ujęte w jazzowe karby.
Filip Wojciechowski Trio powstało
w roku 1989. Od początku istnienia odnosiło
sukcesy w kraju i za granicą, ich wymienianie zajęłoby wiele miejsca. Grunt to powiedzieć, że przed sannicką publicznością wystąpiła jazzowa śmietanka. Dla przykładu
Cezary Konrad, który nie miał dotąd okazji
wystąpić w Sannikach, uznawany jest przez
branżowy miesięcznik „Top Drummer” za
najlepszego polskiego perkusistę jazzowego
i to nieprzerwanie od roku 1992. Patrząc na
to, co pokazał w Sannikach, nietrudno było
w to uwierzyć. Na pierwszy rzut oka widać
było, że między muzykami jest to „coś”. Że
cieszą się tym co robią. Że nie ma rutyny, że
każda błyskotliwsza partia solowa kwitowana jest nie tylko oklaskami publiczności, ale
także błyskiem w oczach i radosnym podziwem pozostałych kolegów.
Repertuar niedzielnego koncertu nie był
przypadkowy, gdyż Filip Wojciechowski,
obok tego, że jest kompozytorem i muzykiem jazzowym, jest także uznanym pianistą

O Łowiczu
na nowym portalu
o kulturze ludowej

towarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej
w Łowiczu organizuje imprezy taneczne
dla łowickich studentów w jeden czwartek
miesiąca. Zazwyczaj odbywają się one w trzecim
tygodniu, ale bardziej jest to przypadek niż
prawidłowość. Ceny biletów na zabawę są niższe
dla studentów i kosztują 7 zł. Natomiast pozostali
muszą za wstęp zapłacić 10 zł. Ostatnie tańce
odbyły się 20 listopada. Pracownia organizuje
taneczne czwartki dla studentów od początku
swojego istnienia, czyli już prawie od dwóch
lat. Zawsze cieszą się one dużą popularnością,
również wśród osób niestudiujących. Teraz jednak
łowiccy żacy zdominowali czwartkowe imprezy.
- I o to nam chodziło - mówi prezes
stowarzyszenia Jarosław Michalski - Planujemy
zresztą poszerzyć naszą ofertę dla studentów
o wieczory filmowe, podczas których wyświetlano
by filmy w obcych językach. Odbywałoby się to
w ramach współpracy z Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Łowiczu. Jednak wstępne
rozpoczęcie filmowego projektu planowane jest
najwcześniej z początkiem stycznia. Trzeba
bowiem dogadać się z dystrybutorami o bezpłatne
użyczanie taśm filmowych.
(jr)

„Taniec ognia” Manuela de Falli - najwybitniejszego kompozytora hiszpańskiego.
Trio grało utwór także podczas sannickiego
koncertu kilka lat temu i tak teraz, jak i poprzednio zabrzmiał niesamowicie. Jak zresztą cały koncert.
(wcz)
spodobał się ten projekt i chcemy, by właśnie on został zatwierdzony przez komisję
- tłumaczy Orzeł. Dlaczego jednak radni
nie chcą uwzględnić uwag komisji, według
której pomniejszenie miejskiego herbu Łowicza z pelikanem karmiącym swoją krwią
młode, który symbolizuje Chrystusa i pozostawienie samego dorosłego ptaka, pozbawia go symbolicznego znaczenia? - Chcemy bronić naszego projektu, bo po prostu
naszym zdaniem, w tym twórcy herbu Jacka Rutkowskiego, komisja nie ma racji, odrzucając nasz projekt jako sprzeczny z zasadami historyczno - heraldycznymi - dodaje
- Wszyscy przecież wiemy, do czego ten herb
nawiązuje.
Wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski przyznaje, że potrzebę posiadania herbu uzmysłowił sobie, podczas nawiązania
współpracy z kaszubską gminą Przodkowo. - Kiedy, przyjeżdżając do nas przywieźli
ze sobą wiele ulotek, długopisów itp., reklamujących piękno swoich terenów, zrozumiałem, że my także powinniśmy mieć takie „gadżety”, stąd rozpoczęcie prac nad
projektem herbu w ubiegłym roku - wyjaśnia Barylski.
(jr)

Zostało tylko 50 płyt

S

przedało się już 150 egzemplarzy
albumu z archiwalną łowicką
muzyką ludową - mówi dyrektor
Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej
Malangiewicz. Płyta „Muzyka ocalona
- łowickie” ukazała się 12 listopada,
ale już teraz, z dostępnych 200
egzemplarzy, zostało jedyne 50. Dlatego już podjęliśmy decyzję, by na
początku przyszłego roku ponownie
wydać album ze starymi nagraniami wyjaśnia Malangiewicz.
(jr)
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Pamiętają o starej fabryce
Trzej emerytowani pracownicy
byłej Polfy w Łyszkowicach: Czesław Edward Jabłoński, Marian Kunat i Jacek Żemełko byli inicjatorami upamiętnienia historii zakładów
przemysłowych w tej miejscowości. Najpierw zadbali oni o odzyskanie oryginalnych elementów z wyburzonego 23 marca 2006 roku komina
przemysłowego, a następnie podjęli
się ich wyeksponowania.

E

tych działań byli jednak wspomniani na początku trzej emeryci - pasjonaci historii.
Drugim elementem, stanowiącym nieodłączną część historii zakładów, jest
ekspozycja sztandaru Łowickich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” w Łyszkowicach. Sztandar jest przechowywany
w dębowej, dwustronnie oszklonej gablocie wystawowej, zamontowanej w gminnej bibliotece, która znajduje się w budynku „Mydlarni”. Konstrukcję nośną
do gabloty z rur kwasoodpornych sfinansował obecny zakład.
Sztandar wykonany został z inicjatywy
i z osobistych składek pracowników, współpracujących instytucji oraz prywatnych
osób na XXX-lecie zakładu w 1985 roku.
Fundusze zebrano, sprzedając symboliczne

cegiełki o nominale 200 złotych. Koszt wykonania sztandaru wyniósł łącznie 304.000
ówczesnych złotych. Sztandar funkcjonował i był zaszczytem dla pracowników zakładu do czasu postawienia zakładu w stan

likwidacji, a następnie prywatyzacji, t.j. do 1
listopada 1998 roku. Z tym też dniem sztandar stracił aktualność i jako nieużyteczny
przechowywany był w archiwum nowowybudowanego zakładu.

fekt ich pracy można oglądać na ścianie,
która do końca 1951 roku była częścią
kompleksu budowlanego głównego wjazdu
do cukrowni, przy ulicy Wolności 2. Projekt plastyczny ekspozycji wykonał jeszcze
w 2006 roku Juliusz Rogowski-Tylman.
Zgodę na umieszczenie tej zewnętrznej
ekspozycji w tym miejscu wyraził zarząd
wspólnoty mieszkaniowej budynku „Mydlarnia”. W upamiętnienie historii przemysłu w Łyszkowicach było zaangażowanych
wiele osób. Projekt wraz z lokalizacją zaopiniował pozytywnie wojewódzki konserwator zabytków Marian Rożej.
Prace murarskie i umocowanie oryginalnych elementów (daty 1874 informującej
o dacie budowy komina) i potężnych klamr
obejmujących komin wykonała we wrześniu firma z Łyszkowic - Usługi Betoniarsko-Kamieniarskie Stanisława Kocemby.
Pamiątkową tablicę z czerwonego marmuru
wykonała natomiast firma Jerzego Michalaka z Łowicza. Ogrodzenie ozdobne wykonała firma Betomet Anny Klimaszewskiej
z Łyszkowic, a oświetlenie halogenowe zamontował, pracujący w urzędzie gminy, Ro- Nieistniejący już komin z Łyszkowic Czesław Edward Jabłoński, Marian Kunat i Jacek Żemełko byli inicjatorami
bert Kołudzki. Koordynatorami wszystkich - rozebrany w roku 2006.
upamiętnienia historii zakładów przemysłowych w Łyszkowicach.

Wspomniani wcześniej trzej emeryci,
współpracując z pracownicą nowego zakładu Reginą Rożniatą, która miała sztandar pod opieką, 29 stycznia 2008 otrzymali
sztandar do dyspozycji. Przekazany został
oficjalnie po wymianie korespondencji pomiędzy gminą, która zobowiązała się o niego zadbać, a prezesem zakładu Nycomed
Gerhardem Műllerem.
Sztandar można oglądać w budynku nazywanym przez mieszkańców Łyszkowic
„Mydlarnią” - przy ul. Wolności 2. Miejsce to też jest symboliczne dla jego lokalizacji. Budynek ten był własnością zakładu.
Na pierwszym piętrze znajduje się duże pomieszczenie biblioteki, gdzie w latach 1915
- 1926 funkcjonowała kaplica fabryczna,
w której odprawiano nabożeństwa. W tym
czasie Łyszkowice nie miały własnego kościoła i należały do parafii Pszczonów. Kościół został wybudowany w 1928 roku.
O historii sztandaru będzie można wkrótce przeczytać w książce, którą zamierzają wydać pomysłodawcy ekspozycji. Jeśli znajdą fundusze, to historia sztandaru
będzie wydana w wielu egzemplarzach,
a jeśli nie - to zostanie skserowana, oprawiona i będzie udostępniana w bibliotece
w Łyszkowicach.
Od roku 1955 pomieszczenie to było
świetlicą zakładową. Po prywatyzacji zakładu stało się własnością gminy i jest tam
biblioteka oraz kawiarenka internetowa. Niech te dwie ekspozycje przypominają byłym pracownikom i ich rodzinom miniony
czas. Dzisiaj już nie ma masywnych budowli
z 1882 roku i górującego nad nimi komina
z 1874 roku - powiedział nam Jacek Żemełko. Przypomnijmy, że ponad 40-metrowy
komin nieistniejącej cukrowni został zburzony - wysadzony przez saperów - 26 marca 2006 roku. Był jednym z trzech kominów
w Europie o takiej wysokości, wybudowany
z cegieł i przez kominiarzy określany jako
komin o tzw. naturalnym cugu.
(mak)
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Filia GOK w Bełchowie

Spotkanie gminnych
gospodyń
Wspólne biesiadowanie, zabawa
przy muzyce, wymiana przepisów
kulinarnych i plany na przyszłość, ujmujące m.in. organizację balu karnawałowego, to wszystko działo się 22
listopada w filii GOK Bełchów, podczas wieczorku andrzejkowego kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy Nieborów.
nicjatorem spotkania była Beata Sawicka z filii GOK Bełchów oraz przeIwodnicząca
Jadwiga Budzyńska i Irena

Dratwa z Koła Gospodyń Wiejskich z Bełchowa Osiedle.
- Tego typu spotkania są jak najbardziej
wskazane, ponieważ nasze życie na co
Można oglądać krzyże w Domaniewicach. Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zaprasza na wysta- dzień ma zawrotne tempo i bardzo często
wę pt. „Krzyże” Jacka Rurarza. Wystawa będzie czynna do 24 grudnia, w godzinach otwarcia placówki. Jacek nie mamy czasu i sił na chwilkę przyjemRurarz ma 48 lat, mieszka w Wielkiej Wsi koło Parzęczewa. Jest rolnikiem i rzeźbiarzem amatorem. Od kilkunastu lat zajmuje się rzeźbą ludową. Szczególne miejsce w jego twórczości stanowi rzeźba sakralna. Najliczniej wykonane prace to krzyże. Rzeźbiarz mówi, że poprzez ich różnorodność i szczególny charakter, pragnie zwrócić uwagę na ogrom miłości Boga do ludzi.
(eb)
Po powitaniu i życzeniach, panowie poprosili do tańca panie, które
od białego ranka chodziły w wałkach
na głowie, po to, aby wieczorem
zmienić się w prawdziwe księżniczki. Takie sympatyczne sceny ogląierwszacy jacy, tacy! - taki
dać można było podczas spotkania
tytuł nosił program artystyczny
Znamy już nazwiska osób nagro- Kęska - Solec Kujawski, Karolina Niczyj
andrzejkowego, 19 listopada w filli
przedstawiony w Szkole
dzonych i wyróżnionych w ogólno- - Pionki, Agnieszka Tomczyk - Mielec Podstawowej w Błędowie w czasie
GOK w Bełchowie.
polskim konkursie na esej o twór- i Katarzyna Żemło - Łowicz.
pasowania na uczniów siedmiolatków.
czości Zbigniewa Herberta „Pan
Wiadomo już dziś, że w trakcie gali Uroczystość odbyła się 21 listopada,
rganizatorami Andrzejek były filia
Cogito we współczesnym świecie”. w sali barokowej łowickiego muzeum, usły- czyli w Światowy Dzień Życzliwości
GOK i bełchowski Klub Seniora SłoJury konkursowe wybierało z po- szymy wiersze Herberta w interpretacji wo- i Pozdrowień. Program przedstawili
neczko. Zaproszono m.in. zaprzyjaźnione
między 70 prac nadesłanych z całej kalistki i poetki ze Zdun Pauli Łapy. Odczy- pierwszoklasiści i uczniowie klas
kluby seniora z Łowicza i Bartnik.
Polski. Przyznano trzy nagrody i dwa tane zostaną fragmenty nagrodzonych prac. piątych, przygotowała ich nauczycielka
Wśród gości nie zabrakło także Andrzewyróżnienia.
Gali towarzyszyć będzie okolicznościowa Alicja Muras. Występującym dzieciom
jów - solenizantów. Do życzeń dołączono
akompaniowało
trio
muzyczne
Łukasza
wystawa prezentująca twórczość i sylwetpiosenki, grane przez bełchowską kapelę
i Kamila Płusków z klasy I oraz ich
a razie do publicznej wiadomości poda- kę Zbigniewa Herberta.
podwórkową, pod kierownictwem Dariubrata Emila z klasy IV. Pierwszaki
jemy tylko nazwiska tych osób - mówi
Gala będzie też okazją do pierwszego złożyły ślubowanie, po czym dyrektor
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej zaprezentowania wydawnictwa przygoto- Dorota Osowska pasowała każdego
Klub Seniora
w Łowiczu - organizatorka konkursu - Rena- wanego w ramach konkursu. Książka za- z nich na ucznia za pomocą wielkiego
ta Frączek. - O tym jak rozłożyły się miejsca tytułowana „Bliżej Herberta - Pan Cogito ołówka. Akt pasowania uczniowie
w ramach owej piątki, poinformujemy we współczesnym świecie”, wydana w na- potwierdzili odciskiem kciuka na
“
w trakcie uroczystej gali 11 grudnia.
kładzie 500 egzemplarzy ma 48 stron. Prze- „Karcie Ślubowania” w kronice szkoły.
Konkurs organizowany był przy współ- czytać w niej można wszystkie nagrodzone Po tym dopiero otrzymali legitymacje
50 osób z łowickiego Klubu Seudziale pieniędzy zewnętrznych. Po napi- i wyróżnione prace, zawiera też tekst pre- szkolne. Ksiądz Adam Domański
niora oraz Koła Diabetyków wyjesaniu wniosku biblioteka zyskała z Mini- zentujący sylwetkę i twórczość poety, a tak- pobłogosławił dzieci i życzył im, aby
chało, 20 listopada, do Teatru Wielsterstwa Kultury 5.700 zł. Cały konkurs że opis celów przyświecających konkurso- swym zachowaniem i nauką sprawiały
kiego w Warszawie, na balet „Anna
kosztował 7.300 zł. Na nagrody rzeczowe wi itd. Publikację otrzymają w pierwszej radość sobie, rodzicom i nauczycielom. Karenina”.
Każdy pierwszak z okazji uroczystości
dla zwycięzców przeznaczono 2.400 zł.
kolejności laureaci. Ponadto książki prze- otrzymał prezenty: kredki, maskotkę,
Nazwiska laureatów, w kolejności alfabe- kazane zostaną do szkół, bibliotek i innych długopis, notesik i plan lekcji. Imprezę
rzewodnicząca klubu Anna Bieguszewtycznej przedstawiają się następująco: Mag- placówek kulturalnych. Początek gali zapla- zakończył słodki poczęstunek.
ska mówi, że wszyscy wrócili z wydalena Dawidowska - Popowo, Anna nowano na godzinę 13.00.
(wcz) (tb)
jazdu bardzo zadowoleni, a przedstawienie

ności, rozrywki i odpoczynku. A przecież
nie tylko praca jest w życiu najważniejsza.
Musimy znaleźć chwilkę również i na zabawę - powiedziała nam prowadząca imprezę
Beata Sawicka.
Obok pań z kół gospodyń z Arkadii, Bednar Kolonii, Bełchowa Wsi, Kompiny, Kariolewa i Mysłakowa, gośćmi spotkania byli
także liczni oficjele.
KGW z Bełchowa Osiedle przygotowało
mnóstwo smacznych potraw, oczywiście co podkreślono - nietuczących i zdrowych.
Natomiast panie z pozostałych kół przyniosły koszyczki pełne smakołyków.
Panie świetnie zabawiła bełchowska kapela podwórkowa. Muzycy wyczuli, chyba że są dla pań nie lada atrakcją, bo grali
i śpiewali ze wszystkich sił.
(wcz)

Na Andrzejki i do teatru

Rozstrzygnięcie
konkursu o Herbercie

Siedmiolatki
pasowane na uczniów

P

O

N

sza Kosmatki - członka zarządu powiatu łowickiego. - Środowa impreza, która trwała do późna w nocy, wniosła dużo
humoru i radości, a kontakty, które się zawiązały między klubami, prowadzić będą
do dalszej współpracy - mówi Marta Domińczak. - Seniorzy z Bełchowa Osiedla
mają zamiar wspólnie z seniorami z Łowicza wybrać się np. w najbliższym czasie do teatru.
Filia GOK w Bełchowie organizuje
6 grudnia o 12.00 Mikołajki dla okolicznych dzieci, 19 grudnia wigilię seniorów.
Następnie bal sylwestrowy dla wszystkich
chętnych, 14 stycznia bal karnawałowy dla
osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łowickiego, a 7 lutego bal charytatywny dla uzdolnionych dzieci.
(wcz)

Obejrzeli Annę Kareninę”

P

Liceum w Zdunach

Konkurs plastyczny z okazji
Święta Niepodległości

U

czniowie Zespołu Szkół Licealnych
w Zdunach nie tylko wzięli udział
w uroczystej akademii uświetniającej w szkole
święto Niepodległości, ale wcześniej uczestniczyli
w konkursie plastycznym przygotowanym przez
nauczyciela historii Tomasza Żabkę. Konkurs pt.
„Ojczyzna moja, wolna, wolna...” na plakat
o tematyce niepodległościowej
wygrał zespół uczniów z klasy IIIc w składzie:
Anna Augustynowicz, Aleksandra Szymoszyn
i Mariusz Markowski. II miejsce zajęli ex aequo
uczniowie kl.IIIa Monika Biała,
Joanna Ładzińska i Adam Biskupski oraz
uczennice kl. IIIc Magdalena Domżał i Paulina
Pszczółkowska. III miejsce zajęły Żaklina
Malanowska (kl. II b) i Agnieszka Urbanek (kl. II a).
(tb)

Chór Seniorów wystąpi w przeglądzie

K

lub Seniora w Łowiczu zgłosi swój chór
do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie
Ruchu Artystycznego Seniorów Województwa
Łódzkiego. Odbędzie się on 13 grudnia
w Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewicach.
Chór powstał w ubiegłym roku, podobnie jak i sam
klub, i będzie to jego debiut poza Łowiczem.
Do Skierniewic pojedzie 18 osób, które
zaprezentują występ wokalny, który ma trwać
około 10 minut.
(mwk)

odbyło się w uroczystej oprawie, bo dzień
wcześniej była jego premiera.
Był to ostatni w tym roku wyjazd łowickich seniorów, a najbliższym wydarzeniem
klubowiczów będzie spotkanie wigilijne,
które odbędzie się 19 grudnia. Będzie to
wspólne przedsięwzięcie Klubu i Zarządu
Osiedla Starzyńskiego.
(mwk)
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Przetańczyli 60 lat
ZPiT Blichowiacy

Srebrnym medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis
- polskim medalem
nadawanym osobom
wyróżniającym się w dziedzinie
twórczości artystycznej,
działalności kulturalnej lub
ochronie kultury i dziedzictwa
narodowego - został
wyróżniony łowicki Zespół
Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.
Wyróżnienie to jest tym
większe, że jest to pierwszy
zespół wyróżniony tym
medalem. Do tej pory był on
nadawany wyłącznie twórcom.

M

edal, który otrzymali w ostatnią sobotę „Blichowiacy”, jest odznaczeniem
szczególnie prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury lub postaci mające na tym polu szczególne zasługi. Wykonany jest z tombaku, ma kształt
kwiatu. Na awersie znajduje się wizerunek
orła w koronie, na rewersie zaś twarz kobiety z wieńcem laurowym, nad którą widnieje
półkolisty napis „Gloria Artis”. Medal został wręczony przez dyrektora departamentu
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzic- Stanisław Madanowski i Maria Jarosz - Nierobisz byli najstarszymi Blichowiakami na uroczystości.

trzykrotnie. Oprócz tego wystąpili również
byli członkowie „Blichowiaków” oraz kapeli ludowej. Wśród najstarszych członków
zespołu była Maria Jarosz - Nierobisz oraz
Stanisław Madanowski. Tańczyli i śpiewali
oni w zespole ponad 50 lat temu. Kilkunastoletnia Marysia Jarosz była solistką „Blichowiaków” od 1954 do 1959 roku. - Zespół
liczył sobie wtedy około pięćdziesięciu osób
bez kapeli. Było dziesięć par tańczących,
a reszta uczyła się tańczyć i śpiewała w chórze. Kierownikiem był wtedy Piotr Cecha,
a zastępca dyrektora - Zdzisław Ochnicki grał na skrzypcach w zespole - wspominała
Maria Jarosz - Nierobisz. Podczas uroczystości śpiewała na scenie razem ze Stanisławem Madanowskim łowickie przyśpiewki
oraz zatańczyła oberka.
Razem z nimi na scenie tańczyli byli
członkowie zespołu. Tych najstarszych nie
było jednak wielu, pokolenie sprzed ponad
50 lat reprezentowali tylko wspomniani już
Maria Jarosz - Nierobisz i Stanisław Madanowski. - Reszta była młodsza od nas. Było
kilka osób, które tańczyły przed dwudziestu laty, ale to dla nas młodzież... - żartowała była solistka. Na obchodach 60-lecia
pojawiło się też kilku tancerzy, którzy wyrośli z Blichowiaków przed kilkoma laty,
ale nie porzucili tańca ludowego, np. Piotr
Kapusta, który obecnie tańczy i śpiewa

Wiele osób wspominało swoje młode lata razem z byłym kierownikiem Blichowiaków Stanisławem Wielcem.

Taniec ludowy sprawia radość nie tylko osobom oglądającym go, ale również samym Blichowiakom.

twa Narodowego Maksymiliana Celedę na
uroczystych obchodach 60-lecia zespołu
w ostatnią sobotę 29 listopada.
Trzeba przyznać, że tak „roztańczonych” obchodów jeszcze chyba w Łowiczu nie było. Zespół wchodził na scenę aż

w zespole Masovia działającym przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej.
Zanim młodzież z zespołu, a potem jego
byli członkowie opanowali scenę, historię
„Blichowiaków” przedstawił były wicedyrektor szkoły i jednocześnie były kierownik zespołu Stanisław Wielec. O ostatnich
latach mówiła natomiast obecna kierownik zespołu i choreograf Katarzyna Polak.
Długi rys historyczny był dla widzów i gości atrakcyjny, ponieważ przeplatany pokazem slajdów i zdjęć sprzed lat. Na jednym
z nich - czarno-białym i nie najlepszej jakości, była uwieczniona solistka Marysia
Jarosz. - Potem ludzie podchodzili do mnie
i pytali, czy to ja byłam na tym zdjęciu - opowiadała po spotkaniu.
W trakcie obchodów odczytanych zostało kilka listów gratulacyjnych od ministrów,
posłów i innych oficjeli. Wydawało się, że
przemówieniom i gratulacjom nie będzie
końca. Gratulowano jubileuszu i dziękowano „Blichowiakom”, ale też i „Blichowiacy” nie zapomnieli o podziękowaniach
osobom zaangażowanym w pracę na rzecz
zespołu oraz sponsorom. - Telewizja zajmuje się pierdołami i pokazuje jakieś „Tańce z gwiazdami”, a tutaj przecież powinny
być ze trzy ekipy telewizyjne, żeby pokazać
prawdziwe gwiazdy - „Blichowiaków” mówił Jerzy Chmiel przedstawiciel pol-
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50 lat wspólnej pracy
Jaki jest sposób na spędzenie
w małżeństwie 50 lat, by po tym czasie mówić o przeżytych ze sobą latach z uśmiechem i sentymentem?
Dwie pary, z którymi rozmawialiśmy w Chąśnie w czasie jubileuszu
5-lecia pożycia małżeńskiego, Irena i Stanisław Janeczek z Wyborowa oraz Marianna i Juliusz Ziółkowscy z Błędowa odpowiedziały bez
wahania - Pracować razem od rana
do wieczora.

D
Spotkanie prowadzili: dyrektor Mirosław Kret oraz kierownik i choreograf zespołu Katarzyna Polak.
skiej sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej.
Uwieńczeniem części oficjalnej był tort.
Spotkanie towarzyskie trwało zaś do 22.00.
- Tańczyłam w zespole w czasach, kiedy nie można było wyjeżdżać na występy
za zachodnią granicę. Za to w Polsce występowaliśmy gdzie się tylko dało. Jeździliśmy pociągami i każdy musiał pilnować
swojego stroju. Bardzo miło wspominam
wyjazd do Warszawy na Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955
roku. Spaliśmy wtedy w namiotach wojskowych, myliśmy się na dworze w zimnej wodzie - wspominała z łezką w oku Maria Jarosz - Nierobisz.
Pamięta, że sukcesów zespół miał wiele.
W pamięci utkwił szczególnie jeden z nich
- pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Katowicach w latach pięćdziesiątych. - Wygrać
wtedy z góralami to był bardzo duży sukces.
Tańczyliśmy też na dożynkach państwowych
na stadionie X-lecia w Warszawie za Gierka albo Gomułki - wspomina.
- Uczyłem w szkole fizyki, ale niewiele
osób mnie z tego pamięta. Bardziej utkwiłem w pamięci jako „ten od Blichowiaków”
- wspominał wieloletni kierownik zespołu
Stanisław Wielec. Zatrudnił go w szkole
w 1976 roku ówczesnych dyrektor Zygmunt
Kaba i od razu do obowiązków wpisał opiekę nad zespołem. - Poprzednicy, czyli Stanisław Cieślak i Marian Moskwa, wysoko
ustawili poprzeczkę i nie było łatwo. Cieszyłem się, że nasza młodzież mogła stanąć
w konkursie obok profesjonalnych zespołów
z dużych często domów kultury. Po sukcesie na przeglądzie zespołów szkół rolniczych
w Lubsku w 1978 roku, gdzie zajęliśmy drugie miejsce po orkiestrze dętej, nazywano
nas „Małym Mazowszem” - wspominał.

- Taniec ludowy w Blichowiakach to był
bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. Spotykasz się z ciekawymi ludźmi,
którzy mają podobne zainteresowania, jest o
czym rozmawiać. Rozwijające są też wspólne wyjazdy. Bywało tak, że osoby, które były
sztywne w szkole, zupełnie inaczej zachowywały się na wyjazdach i to było fajne, lepiej
się poznawaliśmy - wspomina Piotr Kapusta, który skończył naukę w szkole na Blichu w 1991 roku. Było to jeszcze pokolenie „Blichowiaków”, które nie wyjeżdżało

Marysia Jarosz, solistka w latach
1954 - 59.
często poza granice kraju. Miło wspomina
na przykład kilkudniowy wyjazd do Kurska.
- Daliśmy tam kilka koncertów w różnych
miejscach i miejscowościach. Na wioskach
panowała bieda, ale za to ludzie byli bardzo
mili i otwarci - wspomina.
Od pięciu lat Kapusta tańczy w zespole
Masovia. - Po skończeniu Blichu przestałem tańczyć i przez jakiś czas nie miałem co
ze sobą zrobić. Nie było żadnego dorosłego
zespołu ludowego. Stąd też pomysł na Masovię, która istnieje już piąty rok - powiedział nam. Pamięta jednak, że miłość do tańców ludowych i folkloru zaszczepiono mu
w szkole na Blichu.
(mak)

zięki wspólnej, ciężkiej pracy wszystko się ułoży, choćby nie wiadomo jak
ciężko było i jakie trudności by się piętrzyły. Miłość, dzieci, wnuki, zgoda, gdy coś
nie zagra - wszystkie te rzeczy docenia się,
gdy powstają z ciężkiej pracy.
Jubileusz w Chąśnie odbył się 21 listopada. Z myślą o jubilatach, już przy drzwiach
stała kapela łowicka z Sierżnik i każdemu wchodzącemu do środka przygrywała marsza. Do sali Urzędu Stanu Cywilnego, przybyło 11 par z 14 zapowiadanych
i z 20 obchodzących w tym okresie jubileusz 50-lecia. Wójt gminy Chąśno Dariusz
Reczulski wręczył medale przyznane przez
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Odebrali
je: Salomea i Zenon Kret z Błędowa, Janina i Jan Lus z Przemysłowa, Irena i Julian
Serwach ze Skowrody Południowej, Stefania i Edward Wójcik z Sierżnik, Aniela
i Marian Domińczak z Marianki, Józefa i
Józef Kołaczyńscy z Przemysłowa, Daniela
i Jan Siekiera z Mastek, Marianna i Stanisław Kołaczek z Wyborowa, Danuta i Bolesław Białkowscy z Niespuszy Wsi oraz
dwie pary, wymienione wcześniej. Uroczystość zakończyła się po przejściu do sali obrad Rady Gminy, gdzie przygotowano dla
jubilatów i towarzyszących im rodzin lampkę szampana i poczęstunek. Tu także przy- 21 listopada pary małżeńskie z gminy Chąśno świętowały jubileusz 50-lecia
grywała im kapela ludowa z Śierżnik. (tb) małżeństwa.

O hazardzie i uzależnieniu od komputera
O uzależnieniach, tym razem nie
od alkoholu i narkotyków lecz od hazardu, gier komputerowych oraz Internetu, mówił 20 listopada w ZSP 1
w Łowiczu Jacek Racięcki, terapeuta z Warszawy.

P

relegent zwrócił uwagę na fakt, że przeciętna osoba traktuje grę jako zabawę,
chociaż często chciałaby wygrać. Wyznacza
sobie ona limit pieniędzy jakie może poświęcić lub określa limit czasu, po którym odstępuje od gry. Innymi motywami kierują się
osoby, których granie nabrało cech hazardu.

Tutaj siłą napędową jest potrzeba przeżywania mocnego napięcia. Wygrana zwiększa poczucie mocy i popycha do dalszej
gry. Przegrana powoduje spadek szacunku
do siebie i zmniejsza poczucie kontroli oraz
niejednokrotnie żądzę odzyskania straty a ta z kolei skłania do poszukiwania komfortu psychicznego w kolejnych grach. Uzależnić można się w ciągu miesięcy lub lat.
Natomiast osoby uzależnione od Internetu,
w ocenie prelegenta, spędzają przed komputerem bardzo dużo czasu. Nie lubią, gdy
zwraca im się na to uwagę. Starają się ten
fakt ukryć. W odpowiedzi na prośbę pój-

ścia spać lub zjedzenia posiłku odpowiadają
zwykle „jeszcze tylko kilka minut”. Rzadko
jednak dotrzymują słowa.
Długotrwałe spędzanie czasu przed komputerem zaburza układy rodzinne, naukę,
pracę. Osoba nie wykonuje codziennych
obowiązków, następuje stopniowe pogarszanie stanu zdrowia. Fundamentalnym
i najpoważniejszym skutkiem psychicznym
każdego uzależnienia jest ubezwłasnowolnienie, zniewolenie uzależnionego, odebranie mu możliwości wyboru, czyli pozbawienie go wolności.
(eb)

Młody Łowiczanin 2008
już wybrany

M

łody Łowiczan Roku 2008 został wybrany
przez kapitułę tytułu 26 listopada.
Nazwisko zostanie ujawnione 8 grudnia,
w czasie uroczystej gali, która o godz. 18.00
odbędzie się w restauracji „Pod Pelikanami”
w Łowiczu. Pomysłodawcą tytułu Młodego
Łowiczanina Roku jest Forum Młodych
Łowiczan. Do dziś trzykrotnie wręczano tytuł,
otrzymali go Joanna Borecka za organizację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i działalność społeczną, Kamil Sobol za
osiągnięcia sportowe, ostatnim był Jarosław
Michalski animator życia kulturalnego, inicjator
i główny współzałożyciel Pracowni Sztuki Żywej.
Tytułu za rok 2007 nie przyznano.
W tym roku zgłoszonych zostało 10 kandydatów,
po dwóch w kategoriach edukacja i nauka,
kultura i sztuka, sport i turystyka, trzech w
kategorii działalność społeczna samorządowa
i jeden przedsiębiorczość i biznes.
(tb)
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FORD Transit 2.5 D 1995 rok, biały,
Stan dobry, F VAT, tel. kom. 0601226-944.
Golf II 1.8 90 KM gaz 1991 rok, 3-drzwiowy, czarny, tel. kom. 0600-364-906.
Golf II 1.3 1990 rok, 171000 km, stan
dobry, tel. kom. 0511-081-300.
Golf II 1.6 D 1991 rok, tel. kom. 0512586-517.
Golf II, benzyna + gaz, cena do uzgodnienia, tel. (046) 831-60-77, tel. kom.
0667-566-060.
Golf IV 1,4 16VB, bezwypadkowy,
5-drzwiowy, klimatyzacja, 96000 km,
stan idealny, tel. kom. 0511-842-115,
0664-587-577.
Golf IV 1.9 TDI 200 rok, combi, tel. kom.
0504-918-929.

Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
AUTO-KASACJA SUBIEKT - NIEBORÓW 230 posiadająca koncesję
na wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje i
płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (046) 838-55-41, tel. kom.
0507-141-870.

BMW 320 D 1999 rok, czarny, tel. kom.
0791-290-864.

FIAT Cinquecento 900 1997 rok, stan bdb,
tel. kom. 0603-872-897.

BMW 520i 2.0 1989 rok, stan dobry, bez
opłat, tel. kom. 0510-981-273.

FIAT Ducato, 1992 rok, bez prawa rejestracji, 2.000 zł, tel. kom. 0887-211-270.

BMW E36 1992 r. 1.6 zielony metalik,
5.900 zł, tel. kom. 0884-161-737.

FIAT Idea JTD 2005 rok, tel. kom.
0888-186-400.

CC 900 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0692-489-339.

FIAT Multipla 2003 rok, bogata wersja,
tel. kom. 0509-343-043.

CC 700 1995 rok, zielony metalik, tel.
kom. 0785-480-502.

FIAT Palio 1.2 b+g 1999/2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.

CC 700 1996/1997 rok, czerwony, stan
idealny, tel. kom. 0660-680-306.

FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok, tel.
kom. 0661-675-470 0693-036-518.

CC 700, na części, tel. kom. 0600-445127.

FIAT Palio Weekend 1,6 B 1998 rok, srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne
szyby, wspomaganie, alarm, relingi, stan
bdb, 6000 zł, tel. kom. 0888-596-487.

CC 700 1995 rok, w całości lub na części,
tel. kom. 0691-044-210.

Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone, kupię, tel. kom. 0721-569-555.

CC 900 1996 rok tel. (046) 838-89-05, tel.
kom. 0691-235-046.

Corsa, lub Astra, 5-drzwiowa, tel. kom.
0606-436-231.

Cinquacento 900 1996 rok, 93000 km,
czerwony, tel. kom. 0694-122-716.

Fabia, 5-drzwiowy, Hatchback, tel. kom.
0695-509-226.

Cinquecento 700 gaz 1996 rok, tel. kom.
0600-394-592.

FIAT Punto 1.1 1999 rok, tel. kom. 0691380-816.

Cinquecento700 1998 rok, tel. kom.
0885-369-083.

Kupię auta, tel. kom. 0513-019-003.

CITROEN 25 1998 rok, Citroen C15 1996
rok, Ciągnik siodłowy SW400, tel. kom.
0792-323-653.

Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię powypadkowe, uszkodzone i
całe, tel. kom. 0601-161-030.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
POLO, ewentualnie Ibize, 5-drzwiowa, tel.
kom. 0790-250-804.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel.
kom. 0605-695-882.
Zdecydowanie Fiat Siena 1,2 od I właściciela, tel. kom. 0500-342-234.

ALFA ROMEO 1,9 JTD 2000 rok, tel.
kom. 0791-290-864.

Citroen AX 1.0 + LPG 1993r., 1200 zł, tel.
kom. 0504-054-907.
CITROEN Berlingo 1.9 Diesel 2000 rok,
tel. kom. 0509-807-410.
CITROEN Berlingo 1.9 D 1999 rok, tel.
kom. 0791-290-864.
CITROEN Berlingo 1,9 diesel 2001 rok,
granatowy, stan bdb, 12,800 zł, tel. kom.
0608-427-135.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, I
właściciel, 5-drzwiowy, tel. kom. 0788455-853.
Corsa 1.4 gaz 1996 rok, poduszka, el. szyby, srebrny metalik, autoalarm, 4-5 drzwi,
radio, tel. kom. 0889-545-764.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.

ALFA ROMEO 145 1.4 16V 2000 rok,
2000 zł, uszkodzony, tel. kom. 0513019-004.

DAEWOO Lanos 1.5 benzyna+gaz, el.
szyby, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio cd, pierwszy właściciel,
PILNIE, tel. kom. 0604-977-491.

ALFA ROMEO 146 1.6 1996 rok, kolor
jasny złoty metalik, tel. kom. 0501208-878.

DAEWOO Matiz gaz 1999 rok, zadbany,
6000 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0503990-426.

Astra I Sedan XII 1999 rok, gaz, serwisowana, wspomaganie, I właściciel, 10
700zł., tel. kom. 0079-851-073.

DAEWOO Matiz 1999 rok, niebieski, +
gaz, elektryczne szyby, wspomaganie,
tel. (046) 862-58-03, tel. kom. 0664610-109.

AUDI 80 B4 1.9 TDI tel. (024) 362-73-50.
AUDI 80 B4 1.9 TD 1994 rok, stan bdb,
tel. kom. 0660-464-885.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom.
0604-961-560.
AUDI A4 1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
0608-447-146.
AUDI A4 1,6 1995 rok, tanio, tel. kom.
0665-543-628.
AUDI A6 2,5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.

DAEWOO Matiz 2000 rok, 61000 km,
czerwony, I właściciel, tel. kom. 0504125-784.
DAEWOO Nexia 1.5 1996 rok, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0608-421-005.
DAEWOO Nexia 1.5 GLE 1996 rok, gaz,
tanio, tel. kom. 0792-467-555.
DAEWOO Nubira 2,0 benzyna gaz 1999
rok, zielony, bogate wyposażenie, 8,800
zł, tel. kom. 0608-427-135.

FIAT Panda 1.1 benzyna 2004 rok, 14000
zł, 86.000 km, wiśniowy metalik, tel. kom.
0503-112-184.
FIAT Panda 1,3 MultiJet 2005 rok, 16500
zł, I właściciel, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0501-715-609.
FIAT Punto benzyna gaz 2004 rok, salonowy, granat metalik, stan idealny, tel. kom.
0606-330-976.

BMW 320 D 2003 rok, tel. kom. 0791290-864.

FIAT Cinqequento 700 1998 rok
tel. (046) 837-92-92.
FIAT Cinquecento 700 1994 rok, tel. kom.
0604-978-569.

FORD Escort TDI combi 1998 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0791-290-864.

FORD Fiesta 1.1, 1991 rok, tel. kom.
0604-104-253.

FIAT Punto 2002 rok, gaz, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0791-290-864.

FORD Fiesta 1.3 2003 rok, 16500 zł,
5-drzwiowy, salon, bezwypadkowy, wspomaganie, tel. kom. 0692-896-772.

FIAT Punto 1.1 1998 rok, czerwony, gaz,
5-drzwiowy, Fiat Punto SX 1.1, 1997 rok,
5-drzwiowy, srebrny metalik, tel. kom.
0608-220-937.

FORD Fiesta 1.8 diesel 1994 rok, 2700zł,
elektryczne szyby, dwie poduszki, sprzedam lub zamienię na CC900, tel. kom.
0604-114-803.

FIAT Scudo EL 1.9 D 1998 rok, 8500
zł, 3 miejsca, Uchań Górny 11, tel. kom.
0515-193-040.

FORD Focus 1.6 1999 rok, 5-drzwiowy,
stan bdb, granatowy, bezwypadkowy, tel.
kom. 0512-354-610.

FIAT Scudo 1.9 d 1996 rok, dostawczy,
stan dobry, tel. kom. 0698-411-715.

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

FIAT Seicento 900 2000 rok, stan bdb, tel.
kom. 0603-872-897.

FORD Focus 1.6 16V 1999/2000 rok,
15200 zł, 5-drzwiowy, salon, bezwypadkowy, tel. kom. 0507-105-983.

FIAT Seicento 1,1 gaz 1999 rok, tel. kom.
0602-494-810.
FIAT Seicento 2000 rok, I właściciel,
105,000 km, czerwony, 6,300 zł, tel. kom.
0604-408-929.
FIAT Seicento 900 benzyna+LPG 1999
rok, 3000 zł, el. szyby, tel. kom. 0603938-212.
FIAT Seicento 2000/2001 rok, benzyna/
gaz, 6500 zł, tel. kom. 0606-899-489.
FIAT Siena 1998 rok, stan dobry, tel. kom.
0501-374-978.
FIAT Siena 1.4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0696-007-988.
FIAT Siena, 2000 rok, 1.2 + gaz, 7 300zł
elektryczne szyby, tel. kom. 0512-476760.
FIAT Siena 1,4 1998 rok, gaz+benzyna,
stan dobry, tel. (046) 861-17-32.

FIAT Uno 1,4 1995 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0607-172-809.

FIAT CC 700 1997 rok, tel. kom. 0721540-535.

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

FIAT Punto 1996 rok, 2900 zł, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony, tel. kom. 0503990-426.

Felicia 1.6 MPI gaz 1999 rok, wspomaganie, centralny zamek + autoalarm,
poduszka, radio, hak, bagażnik dachowy,
tel. kom. 0602-475-061.

BMW 318i 1,9 2001 rok, 94000 km
tel. (046) 837-20-38, tel. kom. 0608677-348.

FORD Escort 1.6 16V 1997 rok, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0508-824-440.

FORD Fiesta 1990 rok, niebieski metalik,
tanio, tel. kom. 0512-667-593.

FIAT Uno, 1,0 1994 r., stan dobry, czerwony, 5-drzwiowy, 1.700 zł, tel. kom.
0502-607-846 po 16.00.

FIAT 126p elegant 1994 rok, w dobrym
stanie, tel. kom. 0607-389-802.

FORD Escort combi 1998 rok, 5900 zł, tel.
kom. 0791-290-864.

FIAT Punto 1.2 2000 rok, 10500 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0793-605-066.

Escort combi 1.8 D 1996 rok, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, tel. (046) 83708-42, tel. kom. 0889-990-384.

BMW 318 i, 1992 rok, pełne wyposażenie,
sprowadzony, niebieski metalik, cena
6.500 zł, tel. kom. 0606-386-636.

FORD Escort Combi 1,8 TD 1997 rok, tel.
kom. 0600-428-743.

FORD Fiesta 1.1 1995 rok, tel. kom.
0664-949-099.

AUDI B3 80 1990 rok, gaz, tel. kom.
0726-114-571.

Fiat 126 P 1998 rok, tel. kom. 0889849-847.

FORD Escort 1.8 D, 1996 rok, tel. kom.
0512-522-648.

FIAT Punto II instalacja gazowa 2000 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 0692-489-339.

FIAT Uno 1000 1994 rok, tel. kom. 0781364-513.

BMW 316 compakt 1994 rok, 5500 zł, tel.
kom. 0660-407-179.

FORD Escort 1,3 gaz 1998 rok, tel. kom.
0602-494-810.

FORD Eskort Combi 1,8 TDI 1995 rok,
GHIA, tel. kom. 0793-028-901.

DAEWOO Tico 1998 rok, 100000 km, stan
bdb., tel. kom. 0608-109-634.

FIAT 125 p gaz, z silnikiem Poloneza,stan
bdb, tel. kom. 0517-348-683.

FIAT Uno 900 2001 rok, gaz, stan bdb, I
właściciel, tel. kom. 0500-136-650.

FIAT Punto 1100 1997 rok, srebrny,
5-drzwiowy, tel. kom. 0886-802-487.

AUDI A6 2.5 TDI 1999 rok, 155 KM, sedan - idealny, tel. kom. 0508-751-808.

Auta całe i uszkodzone, kupię, tel. kom.
0608-845-436.

FIAT Uno 1.4 1996 rok, do remontu, tel.
kom. 0507-512-699.

FORD Escort 1.6, uszkodzony, tel. kom.
0660-818-660.

AUDI A6 2,6 V6 1994 rok, 11900zł,
240000km, stan bdb, pełna opcja bez
skóry, tel. (046) 838-66-73.

AUDI, koła 195/65 15, tel. kom. 0512476-760.

FIAT Uno 1999 rok, benzyna/gaz,
5-drzwiowy, tel. kom. 0886-218982.

FIAT Punto 1.1, 1997 r., tel. kom. 0601564-760.

DAEWOO Tico 1997 rok, bordowy,
alarm, centralny zamek, 3200 złotych
do uzgodnienia, tel. kom. 0502-679-946,
0604-610-577.

AUDI combi 2.5 TDI V6 150 kM 1999
rok, srebrny, full opcja, tel. kom. 0603328-573.

FIAT Uno 1.0, Benz. 2001r, 4/5, niebieski,
bezwypadkowy, alarm, nowe opony i akumulator, cena 6200 zł, tel. 0603-223-385
lub (0-46) 863-05-67.

FIAT Uno 1.0 1996 rok, 103000 km,
tel. kom. 0605-061-344.

FORD Focus 1.6 1999 rok, 5-drzwiowy,
hatchback, full opcja, II właściciel, serwis,
tel. kom. 0509-732-602.
Ford Focus TDI 2000 rok, klimatyzacja,
tel. kom. 0791-290-864.
FORD Focus 1.6 benzyna 1999 rok, złoty
metalik, salon Polska, stan idealny, tel.
kom. 0602-652-879.
FORD Mondeo 1.6 16V benzyna gaz 1994
rok, el. szyberdach, el. szyby, alufelgi,
radio CD, immobilizer, ABS, tel. kom.
0513-492-035.
F O RD M ondeo Com b i 2 . 0 T D C I
2003/2004 rok, tel. kom. 0660-733-235.
FORD Mondeo combi 2.0 TDCI 2005
rok, 39000 zł, czarna perła, tel. kom.
0501-661-904.
FORD Mondeo combi 1,8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik, tanio, tel. (046) 838-8908, tel. kom. 0692-298-575.

HONDA Accord 1994 rok, zakupiony w
Polsce, Fva, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-398-786.
HONDA Civic 1,4 gaz 1997 rok, salon,
zielony metalik, wspomaganie, radio,
centralny zamek, bardzo ładnie utrzymana,
tel. kom. 0694-036-487.
HONDA Civic 1999 rok, 13500 zł,
3-drzwi, tel. kom. 0500-085-903.
HONDA Civic 1994 rok, wspomaganie,
alufelgi, sprowadzony, przygotowany do
rejestracji, tel. kom. 0787-500-189.
IVECO Eurocargo 75E14 1994 rok, kontener 15 palet, winda, DMC 7,5 t, tel. kom.
0609-135-502.
KIA Carens 1.6 2005/2006 rok, gwarancja do II 2009, pilnie, tel. kom.
0608-421-005.
KIA Carnivale II 2.9 CRDI 2002 r. granat
metalik, 25.900 zł, tel. kom. 0602-826540.
Komplet używanych opon do MTZ, tel.
kom. 0609-310-713.
Lanos 1.6 b+g 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0793-577-918.
Lanos gaz 2000 rok, tel. kom. 0660742-978.
Laweta holenderska, tel. kom. 0886017-770.
Lublin 1998 rok, tel. kom. 0501-508-747.
LUBLIN 3 2.9 T 1999 rok, 68.000 km,
9-osobowy, stan bdb, tel. kom. 0509194-926.
LUBLIN 2.4 D 1996 rok, plandeka, zadbany, tel. kom. 0697-635-454.
LUBLIN III 2,5 l 2000 rok, stan b. dobry,
tel. kom. 0602-282-415.
ŁADA Samara, na części, tel. kom. 0600445-127.
Master 2.5 DCI 115 KM 2002 rok, I właściciel, lub zamienię na osobowy, tel. kom.
0602-664-479.
MATIZ benzyna gaz 1999/2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0793-577-918.
MATIZ gaz 1999 rok, wyposażony, tel.
kom. 0662-173-679.
MAZDA 121 1.3 benzyna 1999 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
0607-065-164.
MAZDA 6 2.3 benzyna 2002 rok, 79000
km, tel. kom. 0693-442-036.
MERCEDES 124 300D 1991 rok, biały,
tel. kom. 0696-441-703.
MERCEDES 1420, skrzynia 7,30 m, 1995
rok, kabina sypialna, DMC 11900 kg, tel.
kom. 0608-420-169.
MERCEDES 190D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
MERCEDES 210 2.9 D 1993 rok, podwyższony, przedłużony, stan bdb, tel. kom.
0888-895-150.

OPEL Vectra 1.8 benzyna 1998/1999 rok,
zawieszenie sportowe, komputer, alufelgi,
elektryczne szyby, klimatyzacja, garażowany, stan bdb, tel. kom. 0607-930-269,
0505-573-336.
MERCEDES Vito, 2.3 Turbo Diesel, 1996
rok, przeszklony, 6-osobowy, garażowany,
tel. kom. 0607-930-269, 0505-573-336.
MITSUBISHI Galant, OPEL Astra 1.4
na części sprzedam, tel. kom. 0600614-596.
NISSAN Almera 2001 rok, 16500 zł,
czarny, tel. kom. 0501-250-264.
NISSAN Micra 1991 rok, tel. kom. 0604251-233.
NISSAN Micra 1.0 1991 rok, gaz, czerwony, 2.500 zł, tel. kom. 0889-865-297.
NISSAN Primera 1992 rok, 2.0 gaz, pełna
elektryka, tel. kom. 0601-244-650.
NISSAN Primera 1.6 16V 1998 rok,
gotowy do rejestracji, tel. kom. 0691243-247.
NISSAN Primera P11 2.0 benzyna + gaz
2002 rok, srebrny, I właściciel, serwisowany, klimatronic, alufelgi, elektryka, tel.
kom. 0506-713-289.
NISSAN Primera 1,9 DCI 2004 rok, stan
idealny, tel. kom. 0504-918-929.
NISSAN San 2,0 D 1994 rok, Combi,
zarejestrowany, hak, wspomaganie, uszkodzony lewy próg, stan dobry 4200 PLN, tel.
kom. 0793-477-270.
NISSAN Sunny 1.7 D, tanio, tel. kom.
0506-402-647.
OPEL Astra 1.4 gaz 1998 rok, tel. kom.
0697-041-591.
OPEL Astra 1.7 Diesel 1994 rok, tel. kom.
0665-802-002.
OPEL Astra 1.6 benzyna 1992 rok, tel.
kom. 0665-243-228.
OPEL Astra 1.7 D 1994 rok, tel. kom.
0600-352-716.
OPEL Astra 1.4i gaz 1999/2000 rok, salon,
sedan, wspomaganie, elektryka, tel. kom.
0600-938-371.
OPEL Astra gaz 1999 rok, tel. kom.
0662-173-679.
OPEL Astra 1,4 16V 2004 rok, klimatyzacja, 5-drzwiowy, 18,500 zł, tel. kom.
0606-975-932.
OPEL Astra 1,4 1997 rok, zielony metalik,
stan bdb, sedan, salon Polska, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra 1,4 1997/98 rok, sedan, szampański, poduszka powietrzna, centralny
zamek, 6,800 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0604-610-577.
OPEL Astra 1,4 MPI 1996 rok, sedan,
niebieski, poduszka powietrzna, radio,
centralny zamek, 6,300 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0502-679-946, 0604-610-577.
OPEL Astra Classic 1.6 1996 rok, grafit
metalik, tel. kom. 0798-706-023, 0665744-847.
OPEL Astra combi gaz 1996 rok, tel. kom.
0604-843-144, 0692-694-065.
OPEL Astra I 1,6 2002 rok, 5-drzwiowy,
Hatchback, I właściciel, tel. kom. 0603588-228.
OPEL Astra II 1.6 16V gaz 2000 rok,
bogate wyposażenie, zarejestrowany, tel.
kom. 0604-391-711.
OPEL Astra II 1,2 2001 rok, zielony
metalik, salonowa, wspomaganie, radio,
zadbana, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II combi 1,6 1999 rok, tel.
kom. 0604-843-144, 0692-694-065.

MERCEDES 410D 1995 rok, kontener, 8
palet, winda, DMC 3,5 t, kat. B, tel. kom.
0609-135-502.

OPEL Astra II 1.6 gaz sekwencja 2000
rok, 110000 km, czarny, bardzo bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0663411-971.

Mercedes 608 D 1980 rok, tel. kom.
0692-101-989.

OPEL Astra Combi 1,4 1998 rok, tel. kom.
0795-297-763.

MERCEDES A 170 CDI 1999 rok, tel.
kom. 0791-290-864.

OPEL Astra sedan 1.6 1995 rok, 6500 zł,
benzyna + gaz, tel. kom. 0793-605-066.

MERCEDES E300 1996 rok, 19500zł,
srebrny, Diesel, tel. kom. 0505-109-554.

OPEL Astra 1.7 Diesel, 3-drzwiowy, wspomaganie, sprowadzony, zarejestrowany
w kraju, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0500-098-817.

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

MERCEDES Sprinter 312 2,9 D 1995 rok,
podwyższony, średniak, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0724-088-592.

FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, krótki, niski,
przeszklony, tanio, tel. (046) 838-65-38.

MERCEDES Sprinter 208, średni podwieszany, 1997 rok, tel. (046) 837-20-10, tel.
kom. 0504-123-633.

FORD Transit 2,5d 1993 rok, raz podwyższany i przedłużany, tel. kom. 0603225-128.

MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500
zł, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

MERCEDES Vito 1998 rok, tel. kom.
0698-230-007.

OPEL Astra combi diesel silnik Isuzu 1994
rok, 3000 zł, tel. kom. 0667-171-906.
OPEL Astra Diesel 2000 rok, gotowy do
rejestracji, tel. kom. 0691-243-247.
OPEL Astra 1,6 1992rok, Hatchback,
benzyna, tel. kom. 0608-607-418.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  zakład usługowo-handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os. Dąbrowskiego 24 (rampa)  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;
 kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdyw Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie
i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;  sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak
w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;
 sklep p. Topolskiej w kurabce;  sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;
 Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karna” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego
w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa
w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie borowym 139a
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:  Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek
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PEUGEOT 306 XN 1.1 1995 rok,
3-drzwiowy, czerwony, tel. kom. 0663400-414.

RENAULT Megane 1.4 2002 rok, 14900
zł, I właściciel, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0606-899-489.

PEUGEOT 306 1.9 diesel 1997 rok,
6900 zł, zarejestrowany, tel. kom. 0691243-247.

RENAULT Megane 1.4 1996 rok, 188000
km, czerwony, gaz, tel. kom. 0509-561093 po 16.00.

PEUGEOT 306 gaz 1995 rok, po tuningu,
stan bdb, tel. kom. 0511-172-564.

RENAULT Megane 1,9 DCi 2001 rok,
Combi, tel. kom. 0502-598-452.

OPEL Corsa 1.0 1998 rok, 7200 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

Peugeot 307 HDI 2003 r. stan bdb, tanio,
tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667832-717.

RENAULT S100 autolaweta 1997 rok,
12500 zł, tel. kom. 0506-188-510.

OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, 8200 zł,
tel. kom. 0693-542-137.

PEUGEOT 406 30V6 1999 rok, Sedan, tel.
kom. 0795-297-763.

OPEL Corsa 1.4 1997 rok, benzyna, tel.
kom. 0600-716-674.

PEUGEOT 407 2005 rok, 44.000 km,
czarna perła, ST Komfort, I właściciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, stan bdb, tel. (046) 837-73-92.

OPEL Astra 1.7 DTI 2000 rok, srebrny,
sedan, 4-drzwiowy, sprowadzony, do
opłat, tel. (046) 862-58-03, tel. kom.
0602-531-991.
OPEL Calibra 2,0 B+G, szary metalik, koła
zimowe 15X55X185 do VW 5X100, tel.
kom. 0505-383-202.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, salonowy, stan
bdb, tel. kom. 0606-330-976.

OPEL Corsa 1999 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 0791-290-864.
OPEL Kadet 1991rok, benzyna, gaz, tel.
kom. 0694-053-701.
OPEL Kadett 1.7 Diesel 1991 rok, tel. kom.
0502-251-371.
OPEL Kadett 1.3 benzyna, przegląd, ubezpieczenie, tel. kom. 0693-263-571.
OPEL Omega combi 2.0 16 V gaz 1996
rok, tel. kom. 0693-155-811.
OPEL Omega combi 2.0 diesel 1998
rok, 230.000 km, hak, tel. kom. 0603417-180.
OPEL Omega, 1995 rok, 2,5 TD, skóra,
okolice Dmosina, tel. (046) 874-64-56
po 16.00.
OPEL Omega combi 2.2 2000 rok,
15500 zł, 210000 km, benzyna+gaz,
climatronic, ksenony, tel. kom.
0509-406-555.
OPEL Vectra 2.0 DTI 1999 rok, tel. kom.
0506-173-299.
OPEL Vectra A 1.6 1995 rok, stan idealny,
tel. kom. 0604-825-723.
OPEL Vectra B 1.8-85kW 1999 rok
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
OPEL Vectra B 1.6 1996 rok, tel. kom.
0792-121-034.
OPEL Vectra C 2.0 TDI 2002 rok, srebrny,
pełne wyposażenie, tel. kom. 0691-721-493.
OPEL Vectra C 1.6 16V 2003 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0692-964-516.
OPEL Vectra combi 2.0 benzyna 1997 rok,
10800 zł, 2x airbag, 4 el. szyby, klimatronik, alufelgi, DVD, TV, stan bdb, tel. kom.
0514-501-931.
OPEL Vectra Signum 2.2 2004 rok,
salon Polska, serwisowany, 100% bezwypadkowy, stan bdb, atrakcyjna cena
tel. (046) 862-34-82.
OPEL Vectra, limuzyna benzyna 1991 rok,
ABS, centralny zamek, szyberdach, w idealnym stanie!, tel. kom. 0668-501-162.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, 207.000
km, zielony metalik, benzyna, tel. kom.
0609-788-397.
OPEL Vectra 1.6 1997 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889990-384.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999 rok, benzyna+gaz, tel. kom. 0664-715-685.
OPEL Vectra 1.8 16V 1997/1998 rok,
stan idealny, I właściciel, tel. kom. 0604100-375.
OPEL Vivaro 2005 rok, tel. kom.
0888-186-400.
OPEL Zafira 2.0 DTI 2003 rok, 7-osobowy,
full opcja, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Zafira diesel 2000 rok, Opel Zafira
2003 rok, diesel, sprowadzony, tel. kom.
0698-750-121.
Opony używane - importer, duży
wybór, tel. kom. 0602-133-182.
PASSAT 1.6 gaz 1998/99 rok, 19700
zł, zarejestrowany, stan bdb, tel. kom.
0502-358-304.
PEUGEOT 407 combi HDI 2007 rok,
tel. kom. 0888-186-400.
PEUGEOT 106 1997 rok, tel. kom. 0502507-768.
PEUGEOT 206 SW 2004 rok, rejestrowany w 2005 roku, klimatyzacja,
centralny zamek, elektryczne szyby,
ABS, + opony zimowe, tel. kom.
0512-278-726.

PEUGEOT 807 2.0 HDI 2004 rok, 42000
zł, 93000 km, srebrny metalik, klimatyzacja, alufelgi, elektryczne szyby, lusterka,
6-osobowy, tel. kom. 0694-456-985.
PEUGEOT Partner 1.1 benz.+gaz 1995
rok, stan bdb, tel. kom. 0698-411-715.
Polonez 1,6 +gaz 1999 rok, tel. kom.
0500-041-363.
POLONEZ 1.6 gaz 1994 rok tel. (024) 27767-45.
POLONEZ ATU benzyna, gaz 1996 rok,
1050 zł, tel. kom. 0693-763-864.
POLONEZ Caro Plus 1.6 benzyna gaz
1999 rok, hak, tel. kom. 0602-711-127.
POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz 1998 rok,
srebrny metalik, stan bdb, wspomaganie,
odcięcie zapłonu, tel. kom. 0692-446421.
POLONEZ Caro 1.5 1993 rok, benzyna+gaz, sprawny i tani, tel. (046) 818-23-92
po 15.
POLONEZ Caro 1.6 1998, benzyna/gaz,
centralny zamek, hak, tel. kom. 0880403-431.
POLONEZ Caro gaz 1995 rok, centralny
zamek, nowy akumulator, katalizator,
tanio, tel. kom. 0693-278-952.

Robur 1990 rok, 5000 zł, akumulator i opony nowe, garażowany, stan dobry, cena do
negocjacji, tel. kom. 0668-765-370.
ROVER 420 2 l Turbo diesel 1996 rok, tel.
kom. 0695-475-209.
SEAT Cordoba 1,6, wspomaganie, centralny zamek, elektryczne szyby, welurowa
tapicerka, radiomagnetofon, szyberdach,
tel. kom. 0692-666-745.
SEAT Cordoba Vario 1.9 SDI 2000 rok,
srebrny metalik, pełne wyposażenie, bez
skóry, zadbany, tel. kom. 0696-915-016.
SEAT Cordoba 2001 rok, stan bdb, I
właściciel, garażowany, tel. kom. 0723327-465.
SEAT Ibiza 1.6 1996 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0787-233812.
SEAT Toledo 2.0 16V gaz 1998 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0509-495-738.
SEAT Toledo TDI 2003 rok, tel. kom.
0888-186-400.
Seicento 1.1 gaz 1999 rok, czerwony, tel.
kom. 0660-521-682 po 18-ej.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0602-475067.
Seicento Brush 1.1 gaz 2000 rok, tel. kom.
0792-261-009.
Seicento Sporting 1100 1999 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793-390-074.
Seicento 900, 6500zł, gaz.
SKODA Fabia 1,4 gaz 2002 rok, 50000
km, 13800 zł, tel. kom. 0606-975-932.

POLONEZ Track 1.6 gaz 1994 rok,
5-osobowy, aluminiowe burty, tel. kom.
0663-491-147.

SKODA Fabia 1.4 MPI, 2000 r., wspomaganie, ciemnozielony, bezwypadkowy.
Cena 14.700 zł, tel. kom. 0509-061-804.

POLONEZ Truck benz.+gaz 2000 rok, tel.
kom. 0698-411-715.

SKODA Fabia 1,4 2002 rok, 13900 zł,
5-drzwiowa, Hatchback, tel. kom. 0603588-228.

Przyczepka samochodowa Tangen, 1000
kg ładowności, tel. kom. 0606-357-786.
Punto 1.2 b+g 1998 rok, tel. kom. 0600970-598.
Punto II 1.2 b+g 2000 rok, stan bdb, tel.
kom. 0793-390-074.
Punto 1,1 1998 rok, zielony, benzyna+
gaz, 5-drzwiowy, stan idealny, tel. kom.
0660-680-306.
RENAULT 19 1.7 gaz, 5-drzwiowy, stan
dobry, wspomaganie, tel. kom. 0500098-817.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6200 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT Kangoo 1.2 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
RENAULT Kangoo 1.5 DCI 2002 rok,
5-osobowy, salon, tel. kom. 0668-445178.
RENAULT Laguna 1,8 1996 rok, 7700 zł,
zadbana, tel. kom. 0050-302-252.
RENAULT Laguna 1.6 16V 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0693-957-353.
RENAULT Master 2003 rok, bogata opcja,
tel. kom. 0660-664-436.
RENAULT Megane 1.4 2002 rok,
5-drzwiowy, granatowy, stan bdb, tel.
kom. 0784-816-212.
RENAULT Megane Classic 1.4 + gaz
1997 rok, salon, bezwypadkowy, tel. kom.
0604-912-351.
RENAULT Megane 2002, granatowy, diesel, kupiony w kraju,bogate wyposażenie,
stan bdb, tanio, tel. kom. 0609-837-150.
RENAULT Megane 1.4 gaz 1997 rok,
kupiony w salonie, bezwypadkowy,
garażowany, stan bdb, + opony zimowe,
tel. (042) 719-55-58, tel. kom. 0696765-507.
RENAULT Megane, 1.6 benzyna, 2001
rok, pełne wyposażenie, 142.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0691-705-314.

SKODA Fabia 1,4 2002 rok, 13900 zł,
5-drzwiowa, Hatchback, tel. kom. 0603588-228.
SKODA Fabia 2001 rok, 14900 zł, 75000
km, I-y właściciel, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0606-899-489.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2002/03 rok,
wspomaganie, komplet opon, 1x airbag,
centralny zamek, alarm, właściciel, atrakcyjna cena, tel. kom. 0691-600-890.
SKODA Felicia 1997 rok, + gaz, tel. kom.
0608-270-887.
SKODA Felicia 1.3 kat 1995 rok, Sprzedam tanio, tel. kom. 0607-403-265.
SKODA Felicja 1.3 1996 rok, 84 tys,
niebieski, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, tel. kom. 0695-290-311.
SKODA Octavia combi 1,95 TDI
2003/2004 rok, I właściciel, wyposażona,
tel. kom. 0509-369-540.
SKODA Octavia 1.6 benzyna 2001 rok,
pierwszy właściciel, tel. kom. 0602137-619.
SKODA Octavia 1.9 TDI 2004 rok,
130 KM, salon Polska, tel. kom.
0664-063-688.
Sprzedam Bus VWT4, 1,9 TD, 2000 rok,
11 miesiąc, niebieski, przedłużany, tel.
kom. 0604-078-564.
Sprzedam CC 900 1996 rok, kolor czarny
tel. (046) 838-37-80.
Sprzedam tanio Nissan Primera 2.0
gaz, tel. kom. 0691-830-034.
Tico 1998 rok, miedziany metalik
tel. (046) 838-22-66.
TOYOTA Avensis 2.0 D 1998 rok, tel.
kom. 0602-716-963.

TOYOTA Celica 1.6 16V 1992 rok, + gaz,
tel. kom. 0602-235-801.

VW Transporter T-4 1.9 TDI 1996 rok, tel.
kom. 0503-752-610.

Sprzedam koła zimowe do Golfa IV i Mercedesa Vito, tel. kom. 0513-876-844.

TOYOTA Corolla sedan 1.4 1997 rok, benzyna, gaz, salon, tel. kom. 0504-011-042.

VW Transporter 1.9 TD 1998 rok, blaszak,
tel. kom. 0608-189-585.

Opony zimowe145x70x13 sprzedam, tel.
kom. 0781-364-513.

TOYOTA Corolla 1,3XL i12V 1992 rok,
czrna, stan bdb, wspomaganie, tel. kom.
0781-800-802.

VW Transporter T4 2.4 Diesel 1995 rok,
dostawczy, tel. kom. 0509-707-104.

Sprzedam kompletne koła 900/20, tel.
kom. 0695-027-515.

VW Vento Diesel 1994 rok, tel. kom.
0608-627-572.

INNE, Przyczepa samochodowa sprzedam
220/120, tel. kom. 0602-282-415.

VW0 Golf IV SDI 2001 rok, 5-drzwiowy, czrny, pełne wyposażenie, tel. kom.
0518-374-449.

Sprzedaż przyczepek samochodowych,
różne typy i rozmiary. www.phuwimar.pl,
tel. kom. 0696-287-385, 0608-171-821.

Transit 2.5 TDI 1996 rok, stan bdb, elektryka, tel. kom. 0501-615-395.

ŻUK po kapitalnym remoncie, w
całości lub części, tel. kom. 0692749-175.

Sprzedaż opon używanych (osobowe,
dostawcze), tel. kom. 0512-476-760.

Uno 1.4 1996 rok, z gazem, uszkodzony,
tel. kom. 0697-014-269 po 16-ej.

ŻUK 1996 rok, skrzyniowy, stan idealny,
tel. kom. 0600-696-620.

TOYOTA Corolla 1.3 1992 rok, srebrny
metalik, stan techniczny idealny, niedrogo,
tel. (046) 837-96-77.
TOYOTA Yaris 1.0 2002 rok, Łowicz, tel.
kom. 0602-766-034.

Vectra C 2.2 TDI, bezwypadkowa, pełna
opcja, tel. kom. 0605-214-925.
Vectra combi 2.0 DTI 1997 rok, stan
bdb, możliwa zamiana, tel. kom. 0607055-738.
Volkswagen Polo 1,4 benzyna 1999 r.,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0509030-602.
VOLVO 460 1.8 1994 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0609-135-502.
VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.
VW Caddy 1.9 D 2000 rok, tel. kom.
0602-716-963.

Autolaweta 5t, tel. kom. 0505-309335.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel.
kom. 0602-123-360.
Sprzedam koła zimowe do Poloneza, tel.
kom. 0505-949-957.

Silnik Escort 1.8 16V, tel. kom. 0508824-440.
Przyczepka Niewiadów zabudowana,
oszklona, zarejestrowana, 1000 zł, tel.
kom. 0503-990-426.
VW Vento, Golf III, na części, tel. kom.
0602-312-054.
Sprzedam silnik, tylny most, inne do
Poloneza Caro, tanio, tel. kom. 0693278-952.
Plandeka od Stara, nowa, tel. kom. 0602467-192.

Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.

Prawe przednie drzwi kompletne do Toyoty Corolli, 1997 rok, tanio, opony zimowe
15’’ 195/55/15, tel. kom. 0604-706-309.

Sprzedam opony zimowe 13, mało używane, tel. (046) 839-68-10.

Zimowe opony 155/60/13, 4 szt. tanio, tel.
kom. 0504-833-056.

VW Golf II 1,6 gaz 1991 rok, tel. kom.
0667-199-483.

Auto-kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez,
Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Renault,
Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507141-870.

VW Golf III 1,9 TDI, tel. kom. 0663154-762.

Alufelgi aluminiowe 15, 4x100, tel. kom.
0886-149-715.

VW Golf III 1.9 TD 1997 rok, granatowy, 3-drzwiowy, zarejestrowany,FORD
ESKORT Combi,1,8 TD, 1997 rok, tel.
kom. 0600-428-743.

Kredyt na auto, tel. kom. 0500167-670.

Kupię motocykl MZ, tel. kom. 0512105-749.

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

Kupię stare motory, niekompletne, do
remontu, w częściach, tel. kom. 0608704-396.

VW Golf 1,9 TDI 2003/2004 rok, tel. kom.
0504-350-641.

VW Golf II 1.6 diesel 1985 rok, oraz
OPEL Astra 2.0 DTL, 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0692-883-095
604348513.
VW Golf IV 1.9 TDI 1998 rok, 5-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0606395-256.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, full
opcja, sprowadzony, zarejestrowany, tel.
kom. 0509-061-507.
VW Golf IV 1.4 16V 2001 rok, gaz, ABS,
alarm + autonapęd, elektryczne szyby +
domykanie, centralny zamek + 2 piloty,
tel. kom. 0609-154-924.
VW Golf IV 1.9 TD, model 2000, czarna
perła, tel. kom. 0604-627-662.
VW Golf IV 2001 rok, rozbity, tel. kom.
0698-750-121.
VW Passat 1.9 D 1991/92 rok, tel. kom.
0607-733-906.
VW Passat combi benzyna+gaz 1988 rok,
tel. kom. 0693-322-916.
VW Passat 1.9 TDI 1999 rok, full opcja,
tel. kom. 0505-651-180.
VW Passat 1.9 TDI 2000 rok, sedan,
tel. (046) 838-49-33.
VW Polo 1992 rok, tel. kom. 0507-081037.
VW Polo 1998 rok, tel. kom. 0698-230007.
VW Polo SDI 1.9 D combi 1998 rok
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889990-384.
VW Polo 1.0 1996 rok, 3-drzwiowy, granat, tel. kom. 0663-400-414.
VW Polo II 1.0 benzyna gaz 1995 rok, tel.
kom. 0501-504-407.
VW Sharan 1,9TDI 1997 rok, sprzedam
lub zamienię na mniejszy lub osobowy,
tel. kom. 0694-216-417.
VW T 4 2,5 TDI 2002 rok, 6- osobowy, tel.
kom. 0608-613-658.
VW T4 1992 rok, tel. kom. 0512-630603.

Koła do BMW 3, felgi stalowe, opony
Pirelli 195/65/R15, tel. kom. 0696-381880.
Mechanika pojazdowa, naprawa
tłumików, układów wydechowych,
wymiana klocków, oleju, filtrów oraz
rozrządu, tel. kom. 0600-445-127.
Sprzedam części Ford Escort, tel. kom.
0660-405-414.
Sprzedaż i wymiana opon, wyważanie
kół, pompowanie azotem. Łowicz, ul.
B. Chrobrego 6, 508-130-799, tel. kom.
0506-138-631.

Yamaha XJ 600, 2.100 zł, tel. kom. 0887211-270.
Romet Ogar 1990 rok, torby, kufer,
owiewka, opłacony, cena 900 zł, tel. kom.
0787-167-144.
Simson Szwalbe, 1986 rok, stary typ, tel.
kom. 0511-605-066.
Motorower Simson S51, 1985 rok, cena
1600 zł, tel. kom. 0608-398-290.

Sprzedam alufelgi 16” 4x100 + opony, tel.
kom. 0660-464-885.
Sprzedam komplet opon zimowych +
felgi do Forda205/55R16, tel. kom. 0503696-557.
Koła zimowe do malucha, tel. kom. 0508132-400.
Sprzedam opony zimowe z felgami 195 /65
R15, tel. kom. 0602-215-421.
Sprzedam nowe opony: 155 70R13 (100
zł), 165 70R13 (115 zł), 175 65R13 (135
zł), 175 70R13 (120 zł), tel. kom. 0888186-400.
Sprzedam nowe opony: 175 65R14 (145
zł), 185 60R14 (150 zł), 185 65R14 (160
zł), 185 55R15 (195 zł), tel. kom. 0888186-400.
Sprzedam nowe opony: 185 55R15 (199
zł), 225 7015C (240 zł), 185 R14C (180 zł)
i inne rozmiary, tel. kom. 0888-186-400.
Sprzedam felgi aluminiowe: BMW 3 15”,
600 zł/komplet; VW 15”, nowe, 1100 zł/
komplet, felgi blaszane VW Transporter
15”, 60 zł/szt., tel. kom. 0888-186-400.
Komplet kół i części do Robura,
tel. (046) 837-15-70.
Sprzedam przyczepę D-50, 6 ton,
1983 rok, tel. (046) 837-60-34 w
godz. 7-15.
Sprzedam opony zimowe Kleber 175/70 R14,
nowe, cena 100 zł/szt., tel. (046) 837-42-91.

TOYOTA Avensis 2,0 TD 1999 rok, tel.
kom. 0791-290-864.

VW T4 1.9 TD 1997 rok, 135000 km,
żółty, 6-osobowy, FVAT, tel. kom. 0605993-107.

Sprzedam do Mercedesa opony zimowe
„Continental” 195/65 - 15 z metalowymi
felgami + dekle, Łowicz, tel. kom. 0606228-526.

TOYOTA Carina E 1.6 1996 rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0501-818-524.

VW Transporter 2003 rok, tel. kom.
0888-186-400.

Felgi stalowe Golf IV, 4 sztuki, tel. kom.
0602-381-914.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Sprzedam garaż, os. Bratkowice, tel. kom.
0606-774-368.
Sprzedam garaż 300 m od stacji PKP,
os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0669673-075.
Sprzedam garaż, Bratkowice przy Intermarche, tel. kom. 0603-352-178.
Sprzedam garaż w Łowiczu na osiedlu
przy ul. Bolimowskiej, tel. kom. 0505092-008.
Sprzedam garaż, Bratkowice przy Intermarche, tel. kom. 0509-621-176.
Sprzedam garaż Bratkowice, tel. kom.
0509-235-840.
Pilnie sprzedam garaż - Bratkowice Łowicz, tel. kom. 0609-155-415.

Garaż do wynajęcia, tel. (046) 837-53-67,
tel. kom. 0691-620-837.
Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice koło
Intermarche, tel. (046) 837-10-22.
Do wynajęcia garaż, Tuszewska - Łowicz
(obok myjni), tel. (046) 837-08-36, tel.
kom. 0693-543-658.
Blaszaki- alucynk powlekana, tel. kom.
0691-922-227.
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KUPIĘ GRUNT, DZIAŁKĘ, GOSPODARSTWO ROLNE, tel. (046) 85516-53 PO 17.00, tel. kom. 0606142-434.
Ładną działkę budowlaną w Głownie, tel. kom. 0606-121-076.
Działka rolna pod działalność przy trasie
w okolicach Głowna, tel. kom. 0603799-270.
Kupię mieszkanie do 40 mkw., tel.
kom. 0792-420-888.
Kupię dom w stanie surowym w Łowiczu,
Zdunach lub okolicy, tel. kom. 0609063-583.
Działkę, grunty w Głownie i okolicy, tel.
kom. 0605-071-907.
Dom w stanie surowym w Łowiczu, tel.
kom. 0509-803-476.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 2450 mkw., Łowicz, ul.
Filtrowa 10, tel. kom. 0505-733-920
po 20.00.
Mieszkanie 104 mkw, Swoboda 17/19
osiedle pod Kurantem, Głowno, tel. kom.
0501-476-095.
Działka budowlana w atrakcyjnej okolicy
pod Łowiczem, tel. kom. 0691-730-117.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie, tel. kom. 0607-328-032.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom. 0500-206-560.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 0603-192-372.
Mieszkanie 58 mkw, tel. kom. 0608321-288.
Mieszkanie 37,8 mkw., os. Noakowskiego,
III piętro, księga wieczysta, tel. kom.
0602-813-720.
Sprzedam działkę budowlaną 0,50 ha w
Gzince, tel. kom. 0693-824-741.
Sprzedam działkę 2500m os. Górki, tel.
kom. 0501-065-313.
Sprzedam działkę rolną o pow. 1,3 ha w
dzielnicy Korabka w okolicy ul. Chełmońskiego w Łowiczu z drogą dojazdową, tel.
kom. 0600-950-755.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną o
pow. 5000m dom+budynki gospodarcze
ul. Chełmońskiego Łowicz, tel. kom.
0600-950-755.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego, tel. kom. 0507-072-005.
M-4 48 mkw Głowno, Kopernika, tel. kom.
0728-388-244.

4.12.2008 r.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle,
tel. kom. 0662-182-714.

Działka budowlana, Strzelcew, 3000 mkw.,
tel. kom. 0600-226-961.

Mieszkanie 68mkw, 3 pokoje,
tanie użytkowanie, tel. kom.
0509-434-359.

Okolice Nieborowa 1.1 ha, 7zł/mkw., tel.
kom. 0603-878-783.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, tel. kom.
0695-631-319.
Domek jednorodzinny w Łowiczu, dzielnica Górki, tel. kom. 0516-461-291,
0507-135-120.
Atrakcyjne mieszkanie 50mkw,
centrum miasta, tel. kom.
0509-434-359.
Działki po 3000 mkw., z warunkami
zabudowy, Kolonia Bolimowska, atrakcyjne położenie, media, cena 30 zł/mkw.,
tel. (046) 862-33-63.
Bratkowice, 60,5 mkw., III piętro, tel. kom.
0667-324-289.
Mieszkanie, dwa pokoje, wolne od zaraz, tel. kom. 0509434-369.
Gospodarstwo 2,93 ha z domem piętrowym mieszkalnym, budynkiem gosp. przy
trasie nr 14, Głowno, tel. kom. 0725-287601, 0504-763-605.
Mieszkanie po generalnym
remoncie, 3 pokoje, tel. kom.
0509-434-369.

Atrakcyjna działka budowlana, 1145
mkw., Głowno Moczydła, tel. kom. 0662525-130.
Pilnie sprzedam. Zmiana ceny. Blok
cegła 90mkw, 4 pokoje + kuchnia,
tel. kom. 0698-342-061.
Sprzedam działkę rolną pod zabudowę,
dobra lokalizacja, Skaratki, tel. kom.
0792-044-525.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice,
tel. kom. 0511-899-595.
Pilnie: bloki 50 mkw. + pomieszczenie
gospodarcze, tel. kom. 0697-816-324,
Jasionna.
Sprzedam lub zamienię M-5, 86
mkw., os. M. Konopnickiej, tel. kom.
0606-928-967.

M-4, umeblowane, Głowno, tel. kom.
0697-665-620.

Działki: w Głownie, Woli Zbrożkowej i
Ziewanicach, tel. (042) 719-16-69, tel.
kom. 0509-297-008.

Działka budowlana pow. 5000 mkw., Łowicz, Katarzynów (na przeciwko Centrali
Nasiennej), tel. kom. 0501-074-060.

Dom wolnostojący, okolice
Łowicza, tel. kom. 0509-434369.

Dom 86 mkw, Łowicz, Łęczycka 106.

Wulkanizacja, budynki, tel. kom. 0502163-313.
Mały dom 60mkw, do remontu,
tel. kom. 0509-434-369.
Działka budowlana 6000mkw., Łowicz,
tel. kom. 0502-163-313.
Działka budowlano-rolna 6400 mkw.,
Bednary, tel. kom. 0694-053-694.
Atrakcyjny dom w Łowiczu,
blisko centrum, tel. kom.
0509-745-155.
Dom w Łowiczu, powierzchnia: użytkowa
120mkw, całkowita 220mkw, działka
800mkw, tel. kom. 0606-285-487.
Działka 9300mkw, osiedle Górki, tel. kom. 0509-434-359.
Mieszkanie (kawalerka), os. Bratkowice,
tel. kom. 0502-278-760.
Działka budowlana, Zielkowice, 8500mkw, tel. kom. 0509434-359.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego,
tel. kom. 0609-373-941.

Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia,
tel. kom. 0501-077-123.

Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 0605-562-651.

Działka 10900mkw, Parma,
atrakcyjna cena, tel. kom.
0509-434-359.
Mieszkanie 56 mkw. w bloku jednopiętrowym, cegła, w parku, Bratoszewice,
tel. (042) 719-66-01.
Sprzedam kiosk handlowy, tel. kom.
0605-849-555.

Sprzedam mieszkanie 51 mkw os Kostka
II p. ogrzewanie z kominka, tel. kom.
0661-145-833.

Działka 48500mkw, budowlano-usługowa, tel. kom. 0509434-359.

Sprzedam działkę budowlano-rolną 7000
mkw. pod Łowiczem, tel. kom. 0609-688498 po 16.00.

M-4, I piętro, Bratkowice, 60 mkw, za
216000 zł, tanio, pilnie, tel. kom. 0606319-335.

Sprzedam dom, Domaniewice, Leśna 23,
tel. kom. 0515-122-835.

Sprzedam gospodarstwo w Boczkach
i działkę w Sierzchowie nad Rawką,
tel. (046) 838-64-48.

Sprzedam M-3, os. Bratkowice, II piętro,
środkowe, tel. kom. 0508-132-318.

Sprzedam działkę budowlaną 21 m szerokości Wrzeczko, tel. kom. 0607-244-363.

Dom do remontu, 120mkw, Łowicz, tel. kom. 0509-434-369.

Sprzedam działkę rolno- budowlaną w
Mysłakowie, tel. kom. 0665-759-204.

Promocja! super cena, nowe
mieszkania, Bratoszewice,
tel. kom. 0602-241-247, 0503388-771.

Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na ul.
Kwiatowej, tel. kom. 0791-966-342.

Mieszkanie 3-pokojowe, ogrzewanie kominkowe, budynek z cegły, Głowno, tel.
kom. 0790-550-599.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 49
mkw., parter. Łowicz Przedmieście, tel.
kom. 0502-127-525.

Działka budowlana 3600 mkw., Bedno,
blisko A2, sklepu, szkoły, tel. kom. 0691032-357.

Sprzedam mieszkanie 74,5 mkw., cegła,
Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.

Sprzedam lub wynajmę nieumeblowane
(2p+k) 51 mkw., po remoncie, Łowicz,
Kostka 20, tel. kom. 0500-081-902.

Dom 184 mkw z działką 750 mkw w
Głownie, tel. kom. 0602-360-597.

Nowa super cena, nowe mieszkania, Bratoszewice, tel. kom.
0602-241-247, 0503-388-771.

Sprzedam 48 mkw., Bratkowice, tel. kom.
0790-494-204.

Mieszkanie 64mkw, os. Tkaczewsprzedam lub zamienię na mniejsze,
tel. kom. 0509-838-542.
Mieszkanie 60 mkw., os. M. Konopnickiej,
IV piętro, tel. kom. 0600-226-961.

Działka budowlana 1500 mkw., Głowno,
tel. (042) 710-89-64, tel. kom. 0698-346124 po 18.00.
Pilnie sprzedam 48 mkw., Głowno, Kopernika, tel. kom. 0698-676-801.
Sprzedam mieszkanie M4, 64 mkw, blisko
stacji PKP + garaż, tel. (046) 837-30-69,
tel. kom. 0505-683-323.
Sprzedam działkę budowlano-usługową,
osiedle Mysłaków, tel. kom. 0606-884162.

Nieruchomość położona w Chąśnie,
działka - 0,52 ha, wiata + budynek
magazynowo-biurowy o powierzchni łącznej 760 mkw, tel. (046) 837-6034 w godz. 7-15.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk Ruchu,
tel. kom. 0602-446-512.
IV piętro, 39 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0664-929-456.
Dom 110 mkw z działką 5.370 mkw, Głowno, tel. (042) 719-43-74 po 18.00.
Nieruchomość położona w Bocheniu, działka 0.16 ha i budynek
magazynowo-biurowy 267 mkw,
tel. (046) 837-60-34 w godz 7-15.
Sprzedam działkę 38 arów ze starymi
budynkami w gminie Domaniewice,
tel. (046) 838-35-08.

Do wynajęcia M-3 Głowno, tel. (042) 71921-10.
Działka budowlano-sadownicza, Głowno,
pow. 7,3 tys. mkw, tel. kom. 0691-745585.
Dom piętrowy + 1,20 ha ziemi w Łyszkowicach, tel. (046) 838-89-18.
Pilnie M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0694-750-724.
Mieszkanie 64,5 mkw., os. Tkaczew, tel.
kom. 0602-399-860 po 20.00.
Działka 8000 mkw., możliwość założenia siedliska, okolice Głowna, tel. kom.
0668-852-406.
Mieszkanie 61 mkw., tel. kom. 0660492-879.
Działka rolno-budowlana pow. 6800
mkw. lub 2,76 ha, Łowicz, ul. Małszyce,
tel. (046) 837-90-57, tel. kom. 0880-652769, 0728-319-244 po 17.00.
Piękna działka pod rezydencję w
Michałówku (Nieborów) - 3.576 m
(41x 85/90), prąd, wodociąg, tel.
kom. 0607-355-753.

M3 cegla, Bratkowice, tel. (046) 83707-06.

Sprzedam działki duże lub mniejsze w
Nieborowie, tel. kom. 0505-413-209.

Sprzedam działkę budowlaną 54 ary,
Piaski, gmina Nieborów, tel. kom. 0502155-897 0503-977-862.

Działka rolno-budowlana 8500 mkw lub
budowlana 2000 mkw, okolice Łowicza,
tel. kom. 0693-136-318.

Działkę zabudowaną, dom + budynek
gospodarczy, Lipnice, tel. kom. 0507284-169.

Budowlaną 4200 mkw, Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.

Działka rolno-budowlana 1,40 ha, tel. kom.
0782-152-923.
Działka 4600 mkw., pod lasem, Łowicz, ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0512-276-112.
Mieszkanie 50 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0695-608-751.
M-4, 65 mkw., I piętro, cw, c.o., os.
Kostka, atrakcyjne, pilnie, tanio, tel.
kom. 0606-718-917.
Mieszkanie 75 mkw., I piętro, cegła,
Baczyńskiego, tel. kom. 0602-674-864
dzwonić między 15.00-18.00.
Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha z
zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.

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

Mieszkanie do wynajęcia, tel. kom. 0604133-348 po 16-ej.

Dwie działki budowlane po 30 arów,
prąd, woda, przy drodze asfaltowej (cisza,
spokój), 600 m do stacji PKP Bednary, tel.
kom. 0889-549-428.

Sprzedam gospodarstwo rolne, 9,03 ha,
Wieś Kamilew, możliwość zakupu samej
ziemi, tel. (024) 282-22-36, tel. kom.
0781-781-063.

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

Sprzedam mieszkanie 32 mkw w
Łowiczu, tel. kom. 0668-768-951.

Działka rolno-budowlana 1,85 ha koło
Łyszkowic, uzbrojona, tel. (046) 83889-82.

Mieszkanie 34 mkw., Głowno, os.
Kopernika, tel. kom. 0601-343-192
po 17.00.

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.

Noclegi, pokoje dla studentów
zaocznych, Łowicz, tel. kom. 0508718-509, 0508-358-988.

Działka budowlana 1500 mkw., Głowno,
tel. kom. 0691-313-092.

Sprzedam dom 200 mkw z działką 630
mkw, Łowicz, ul. Poprzeczna 28, tel. kom.
0665-759-192.

Starzyńskiego, 3 pokoje, nowe okna, IV
piętro, gładź, panele, szafa komandor,
stan b dobry, polecam 155ooo, tel. kom.
0513-020-679.

Dwie działki rolno-budowlane, powierzchnia 1,08 ha, 1,46 ha położone w miejscowości Lasocin, gmina Kiernozia przy
trasie pomiędzy Karsznicami Dużymi
a Czerniewem, tel. kom. 0609-041-573
dzwonic po 17-ej.

Sprzedam działkę mieszkaniowo-usługową o powierzchni 643 mkw, Łowicz
- Bratkowice, ul. Papieska, tel. kom. 0691979-290 po 17-ej.

Mieszkanie własnościowe 33,5 mkw,
Łyszkowice, blok, tel. kom. 0507-945532.

Działka z budynkami, wieś Marywil (gm.
Bielawy), tel. kom. 0502-240-358.

Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw.
lub 2000 mkw., okolice Łowicza, tel. kom.
0886-440-852.
RSP „Zabrzeźnia” w likwidacji sprzeda
działkę o pow. 1058 mkw. w Głownie, tel.
kom. 0607-737-076.
Działka budowlana 1300 mkw., Głowno,
tel. kom. 0512-586-517.
Dzialkę 3000 mkw. k. Sochaczewa, wszystkie media, tel. kom. 0507-957-679.
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.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw, cegła,
os Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-0
75.
Sprzedam ziemię pod inwestycję przy
ulicy Prymasowskiej 2300 mkw, prąd,
woda, gaz, 0609-444-795, tel. kom.
0602-244-718.
Sprzedam M-3 Łódź Bałuty, tel. kom.
0601-961-781.
Sprzedam M-4, Stryków, nad zalewem, tel.
kom. 0503-752-610.
Sprzedam Dom w stanie surowym na
działce 400 mkw zagospodarowanej 10
km od Łowicza, tel. kom. 0728-336-003
0697-937-106.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Sprzedam działkę budowlano-rolną o
powierzchni 1 ha Sromów, tel. (046) 83844-70.

Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność, ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.),
tel. kom. 0660-230-318.

Hala 340 m2. + magazyn 20 - 137
m2, stacja trafo 160kW, plac 1 ha,
Łowicz, tel. kom. 0601-926-577.
Mieszkanie 3-pokojowe, ok. 90mkw,
wysokie, nieumeblowane,ogrzewanie
piecowe, I piętro, Stary Rynek, tel. kom.
0604-908-664.
Wynajmę pomieszczenia na biuro na ulicy
Bonifraterskiej, Długiej lub Przyrynek, tel.
kom. 0512-141-448.
Do wynajęcia pokój w samodzielnym M-3,
pani uczącej się lub pracującej, Łowicz os.
Starzyńskiego 7, tel. kom. 0515-319-646.
Przyjmę na stancję, tel. kom. 0663-721390.
Łowicz - 1/2 bliźniaka 130 mkw wynajmę
rodzinie lub firmie na dłużej., tel. kom.
0601-692-820.
Poszukuję lokalu na sklep ok. 50 mkw,
Sochaczew, centrum, tel. kom. 0511666-555.
Do wynajęcia lokal w Łowiczu o pow. 105
mkw w całości lub na części. Na działalność handlową, usługową, biura, gabinety
z możliwością kupna. Faktura VAT., tel.
kom. 0605-283-903.

Wynajmę pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 100 mkw,
tel. (046) 837-65-63 w godzinach
7-15.

Wynajmę lokal 50 mkw,na biuro, gabinet
Plac Przyrynek, tel. kom. 0691-961-224.

Pracujące małżeństwo, wiek ok. 30 lat
poszukuje mieszkania do wynajęcia 2-pokojowego z kuchnią i łazienką lub małego
domku w Łowiczu lub okolicach, tel. kom.
0603-099-822 po 15-ej.

Do wynajęcia niezależne 2-pokojowe w
domku, Łowicz, tel. kom. 0662-736-603.

Przyjmę dziewczynę na stancję, tel. kom.
0696-268-325.
Tanie lokale na biura, gabinety, pracownie,
inną działalność, http://msmlowicz.w.interia.pl, tel. kom. 0503-833-891.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże
wystawy, tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wydzierżawienia firmie dom w Strykowie 500 mkw., stan bdb na kwatery
lub biura, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Młode małżeństwo z dzieckiem poszukuje domu lub małego mieszkania do
wynajęcia Łowicz i okolice, tel. kom.
0792-727-792.

Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0503-167-124.

Wynajmę lub sprzedam pawilon
handlowy 40 mkw, os. Bratkowice,
tel. kom. 0604-739-461.
Do wynajęcia magazyny (rampa) 800
mkw., 400 mkw. oraz powierzchnie biurowe, Łowicz, tel. (046) 837-38-92, tel.
kom. 0609-052-002.
Wynajmę pokój Bratkowice bl.Im16.
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje z kuchnią
(umeblowane) w Łowiczu, tel. kom.
0502-646-720.
Do wynajęcia lokal 80 mkw (od
01.02.2009 rok) w ścisłym centrum
Łowicza, ul Zduńska, tel. kom. 0606613-642.

M-4 os. Bratkowice, I piętro zamienię
na M-3 lub inne, tel. kom. 0606-319-335.

Szukam mieszkania do wynajęcia w
okolicach SP4, najlepiej M4, tel. kom.
0725-153-151.
Przyjmę dziewczynę na pokój,
tel. (046) 837-57-77.
Lokal handlowo-usługowy 156
mkw na Zduńskiej, tel. kom. 0605990-363.
Do wynajęcia budynek 1- rodzinny w Łowiczu firmie lub jednej- dwóm rodzinom
z możliwością prowadzenia działalności
gospodarczej, tel. (046) 837-33-20, tel.
kom. 0602-878-908.
Pawilon handlowy na targowicy w Łowiczu, biały od strony warzyw (wc, woda),
tel. (046) 837-88-12.
Lokal 40 mkw. do wynajęcia na sklep, OSP
Niedzieliska, tel. (024) 277-93-16.
Firma Wirbud Meble w Osmolinie, gm. Sanniki wynajmie halę
magazynową o pow. 950 mkw.,
tel. (024) 277-62-44.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
KUPIĘ BETONIARKĘ, TEL. KOM.
0698-221-774.
Kupię betoniarkę, tel. kom. 0888-742148.
Piła łańcuchowa spalinowa, tel. kom.
0608-641-030.
Kupię stare monety, tel. kom. 0691878-268.
Kupie klucz pneumatyczny do 400 N, tel.
kom. 0601-965-191.
Potrzebuję łóżeczka dziecinnego, tel. kom.
0696-898-016.
Szlifierka kątowa, używana Makita, tel.
kom. 0783-208-457.
Kupię stare zegary, tel. kom. 0608-704396.

Wynajmę pod działalność gospodarczą
pomieszczenia biurowe w Łowiczu, Stary
Rynek 24/30, tel. (046) 837-66-45, tel.
kom. 0600-365-799.
Wynajmę mieszkanie pod działalność gospodarczą 51 mkw, pierwsze piętro, ulica
Kwiatowa w Łowiczu, tel. (046) 837-6645, tel. kom. 0600-365-799.
Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnię, os.
Tkaczew, tel. kom. 0723-395-604.
Pomieszczenie biurowe, gospodarcze w centrum do wynajęcia, tel.
kom. 0509-099-969.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia 2 lub
3 pokojowego w blokach w Łowiczu, tel.
kom. 0660-332-025.
Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego 21 Głowno, domek 100 mkw z działką - okolice Głowna, tel. kom. 0695-931-911.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia w Łowiczu pomieszczenia
na działalność produkcyjną, usługową,
biura itp. o powierzchni 35-104 mkw, parter, wszystkie media, tel. (046) 837-83-28,
tel. kom. 0604-192-784.

Producent deski podłogowej, boazerii, szalówki, tarasowej, brykietu
- tanio, tel. kom. 0603-799-270.
Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek
słupka, płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie
kostki, kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe,
tel. kom. 0501-658-261.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV,
niskie ceny, tel. (042) 719-42-83, tel.
kom. 0603-799-270.
Stół do pinponga Kettler, tel. kom. 0608354-272.
Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe, gospodarcze, różne. Niskie ceny, tel.
kom. 0602-617-895 w piątek.
Sprzedam drewno kominkowe, rozpałkowe, budę dla psa, toaletę drewnianą,
stoły ogrodowe, ławki, huśtawki, tel. kom.
0501-658-261.
Sprzedam agregat prądotwórczy
12 kW, zbiorniki aluminiowe 2000L
i felgi stalowe do Vito, tel. kom.
0502-271-951.
Sprzedaż brykietu z trocin, tel. kom.
0601-052-050.
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Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.

Ścięte drzewa - drewno opałowe, tel. kom.
0608-641-030.

Żaglówkę z przyczepką, tel. kom. 0605090-155.

Koncentrator tlenowy, wózek inwalidzki
składany, kule, tel. kom. 0697-630-207.

Lady chłodnicze, krajalnica, waga elektroniczna, tel. kom. 0603-897-110.

Wysłodki buraczane, wytłoki z
jabłek - przywóz, tel. kom. 0502384-747.

Sofę 3-osobową, tel. kom. 0502-598-452.
Podnośnik 10t, gwintownica nastawna
1/2-1i 1/2 cala, 2 rurhaki, lampa rtęciowa,
tel. (046) 837-72-47.
Z powodu wyjazdu okazyjnie sprzedam
obrabiarkę do drewna 5-funkcyjną, tel.
kom. 0600-225-256.
Sad 56 arów, Bocheń, tel. kom. 0693232-108.
Budy dla psów, tanio, producent,
www.drewpasz.pl, tel. kom. 0603799-270.
Komplet wypoczynkowy skórzany, tel.
kom. 0501-508-747.
Wanna z hydromasażem, tel. kom. 0886149-715.
Ława z fotelami, szafa pod zabudowę,
szafka łazienkowa 180x60x32, tel. kom.
0692-668-928.
Sprzedam 2 fotele używane, tel. kom.
0501-074-060.
Najtaniej w rejonie. Hurtownia Hydrauliczno-Budowlana, Górki, Łęczycka 64.
Centrum Budowlane, tel. kom. 0501074-045.
Stebnówka, tel. kom. 0609-251-040.
Sprzedaż jabłek deserowych, tel. kom.
0507-345-595.
Komputer - 200 zł, tel. kom. 0500-204-559.
Nowy i używany, sprawny sprzęt
AGD, RTV z Anglii, Niemiec, niskie
ceny! Skierniewice, tel. kom. 0514501-931.

Ława, szafka pod telewizor i DVD, tel.
kom. 0603-610-653.
Koła zimowe 14/185, bojler 80 l, kwasówka, tel. kom. 0664-507-718.
Wózek dziecięcy, tel. kom. 0504-226867.
Nokia 2630, tel. kom. 0504-226-867.
Sprzedam meble pokojowe. Tanio!, tel.
kom. 0697-118-333.
Piec C.O. żeliwny, używany, 550 zł, tel.
kom. 0694-335-495.
Sprzedam klocki Lego, tel. kom. 0698586-402 po 15-ej.
Sprzedam łąkę na Bednarach i 2 koła od
Żuka, tel. (046) 837-92-21.
Betoniarka 120L, tel. kom. 0693-203169.
Futro i kurtkę z norek, tel. kom.
0660-795-151.
Ziemia czarna, ziemia na podsypkę, z
dowozem, tel. kom. 0506-271-866.
Sprzedam Panasonic DVD - S53 Divx TXT
Polska 1080 p. - HDMI, tel. (042) 719-3378 od 17.00 do 19.00.
Oś kompletną do dwukółki ciągnikowej lub
samochodowej, tel. kom. 0668-804-209.
Budy dla psów, tel. kom. 0697-094-841.
Dwie wersalki z fotelami, tel. (046) 83756-62.
Kamienie polne, tel. kom. 0512-522-648.

Pianino, tel. kom. 0691-302-182.

Sprzedam kontener o wymiarach
4,6x2,2x2, tel. kom. 0502-328-818.

Akordeony Weltmeister 96 i 120 basów,
tel. kom. 0503-112-384.

Sprzedam grzejniki żeliwne i piec kamienok, tel. (046) 838-79-87 po 20..

Sprzedaż pisku, torfu, źwiru, tel. kom.
0600-895-026.

Kabina prysznicowa, zamrażarka, ławostół, fotele lotnicze do „Malucha”, wapno,
tel. kom. 0501-546-057.

Zlewozmywak biały, tel. kom. 0515959-420.
Kożuch damski i męski, nieużywany, cena
okazyjna, tel. kom. 0513-702-128.
Meble pokojowe, czarne, tel. kom. 0500204-549.
Wiata 30x20 m, 4000 zł, tel. (042) 719-8657, tel. kom. 0601-225-925.

Telewizor Sharp 28”, panoramiczny, 100
Hz, srebrny, płaski, tel. kom. 0602-381-914.
Laptop używany, 180 zł, tel. kom. 0602381-914.
Laptop używany, 180 zł, tel. kom. 0602381-914.

Sprzedam regał, tel. kom. 0502-461-079.

Zgrzewarka jednopunktowa do napraw
karoserii samochodowych, nowa, tel. kom.
0602-381-914.

Kontener chłodniczy (agregat spalinowoelektryczny 85 m3), 8000 zł, tel. kom.
0504-105-141.

Tanio sprzedam sofa + 2 fotele, tel. kom.
0500-255-159.
Drewno śliwowe, tel. kom. 0692-101-989.

Tanie AGD, tel. kom. 0510-158-880.

Sprzedam tanio łaty calowe impregnowane
pod blachodachówkę ok 700 mb., tel. kom.
0602-796-339.

Ścięta topola 5 szt., tel. kom. 0886-098-053.

Aparat cyfrowy „Konica Minolta” Z5. 5.0
mega pixels, tel. kom. 0501-930-953..
Sprzedam bale dębowe, tel. kom.
0664-713-405.
Oddam ziemię z wykopu, tel. kom. 0695774-319.
Używane grzejniki żeliwne i drzwi pokojowe, tel. (046) 838-75-53.
Model anatomiczny człowieka na stelażu,
wysokość 130cm, szkielet i organy wewnętrzne, tel. (046) 838-75-53.
Drewno kominkowe i nie tylko z
drzew owocowych sprzedam, tel.
kom. 0793-627-878.
Sprzedam dwa paleciaki, tel. kom. 0693335-049.
Keramzyt na ocieplenia, tel. kom. 0514551-016.
Sprzedam lodówkę Whirlpool i zlewozmywak dwukomorowy z kwasówki z baterią,
tel. kom. 0509-942-750.
Nową przyczepkę samochodową do rejestracji i dużą ocieplaną budę dla psa, tel.
kom. 0510-799-027.
Parkiet bukowy 22 mkw, tel. kom. 0880653-590.

Sprzedam zegar stojący Beker, na chodzie,
wysokość 2,10, kolor ciemny, stan bdb, tel.
kom. 0500-385-907.
Sprzedam krypę 4,5/2,20/0,50, tel. kom.
0697-505-762.
Sprzedam drzewo opałowe, tel. kom.
0697-505-762.
Likwidacja zakładu. Maszyny szwalnicze,prasowalnicze, wyposażenie
krojowni- sprzedam, tel. kom. 0502637-663.

Piła spalinowa Solo 654, tel. kom. 0660708-615.
Komputer 240 zł, pralka 100 zł,
tel. (046) 830-09-06.
Czarny komplet mebli o wym. 320/21.
Sprzedam tanio, tel. kom. 0698-859-195.

Sprzedam heblarkę do drewna, tel. kom.
0600-240-752.

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

Sprzedam sofę 3, rozkładaną+2 fotele - ekoskóra, kolor ekri, tel. kom.
0609-788-400.

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne EWN typ
Orion /Astra, wózek inwalidzki niemiecki,
tel. kom. 0698-811-733.
Kuchnia gazowa, fotel 2-osobowy, rozkładany, tel. kom. 0728-492-912.

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0661755-653.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę,
możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Zatrudnię krojczego, możliwość przyuczenia, Głowno, tel. kom. 0607-443-788.
Na kasy lub wykładanie towarów, tel. kom.
0502-430-085.

Sprzedam suknię ślubną rozm.38, tel. kom.
0507-164-228.

Jeżeli nie masz możliwości dalszego rozwoju i za mało zarabiasz,
wyślij swoje CV do menedżera
sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych Otwartego
Funduszu Emerytalnego, e-mail:
lilianna_golik@wp.pl.

Sprzedam nową motopompę Hondy, tel.
kom. 0607-328-032.

Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0508946-453.

Futro z norek sprzedam, tel. kom. 0609467-928.

Przyjmę kobietę do opieki nad chorą osobą
z zamieszkaniem, tel. (046) 837-95-26.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, chłodnia
załadunki Lidl - Stryków, tel. kom. 0507144-595.

Dwie bramy nowe, niemontowane,
4m+ furtka 90cm, 2100zł i 1600zł,
tel. kom. 0606-357-786.

Przyjmę szwaczki, tel. kom. 0607-443-788.

Komoda 2-drzwiowa z szufladami po środku, biurko narożne pod komputer, tanio,
pilnie, tel. kom. 0602-484-092.
Dwa dęby, tel. (046) 838-16-42.

Sprzedam pustaki połówki, tel. kom.
0509-180-615.
Sprzedam małą chłodnię do sklepu, tel.
kom. 0503-752-610.
Sprzedam wypoczynek 3+2+1 300 zł,
duzy swgment 3,60 m 500 zł, tel. kom.
0505-964-838.
Sprzedam bojler 80 l z wężownicą,
prawie nowy za połowę ceny, tel. kom.
0600-677-597.

Tanio, wózek spacerowy różowo-bordowy, parasolka do wózka gratis, tel. kom.
0512-271-269.
Sprzedaż drewna kominkowego kory
kamień naturalny na zamówienie piły spalinowe kosiarki tel. kom. 0516-324-160.
Sprzedam pustak dwunastkę, pustak
dziewiątkę, cement, wapno, tel. kom.
0501-208-878..

Drewno kominkowe (dąb), tel. kom.
0606-303-475.

Sprzedam breloczki chińskie, dużo, tel.
kom. 0609-999-428.

Sprzedaż agrowłókniny, tel. kom. 0693177-813.

Oddam ziemie po wykopanych fundamentach, tel. (046) 837-03-83 po 16-tej.

Sprzedam wózek dziecinny, 2- częściowy,
i ubranko do chrztu dla dziewczynki, tel.
kom. 0693-974-923.

Wypoczynek 3+2+1 + ława, motorower
Ogar, heblarka, tanio!, tel. (046) 861-1365 wieczorem.

Sprzedam drzewo opałowe i kominkowe, tel. kom. 0509-760-943.

S p r z e d a m t o p o l ę , P r z e m y s ł ó w,
tel. (046) 838-15-04 po 20.00-tej.

Sprzedam choinki świerkowe do hurtu, tel.
kom. 0603-441-292.

Sprzedam 120 kg orzechów włoskich po
2,50 zł, tel. (024) 285-82-25.

Skrzypce tanio, harmonia 3-rzędowa guzikowa, tel. kom. 0798-301-745.

Akordeon Weltsmaister, 80 basów,
tel. (046) 838-14-87.

Sprzedam maszyny stolarskie, tel. kom.
0664-933-551.

Akordeon welt maister 120 baos,
tel. (046) 838-25-37.

Athlon 2600 z monitorem 17” Flatron LG,
tel. kom. 0511-172-564.

Telewizor 29” Panasonic, kolor, tel. kom.
0693-025-905.

Świerki do sprzedania, Czerniew k. Kiernozi, tel. kom. 0608-889-445.

Sprzedam komplet felg stalowych R15
Passat, dwa komplety opon zimowych Kleber 195/65R15, tel. kom. 0609-450-622.

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

Sprzedam tanio brama+furtka, słupki+siatka, tel. kom. 0691-830-034.

Sprzedam piec na eko - groszek,
używany, tel. kom. 0660-695-504 po
18.00 -tej.

Sprzedam tanio meble pokojowe czarne
oraz łóżko i dwie szafy koloru olcha., tel.
kom. 0691-393-063.

Sprzedam stemple budowlane ok. 150 szt,
tel. kom. 0604-457-742.

Sprzedaż brykietu i trocin, tel. kom.
0601-052-050.

Żwirownia Barcik k. Sanniki, tanio, tel.
kom. 0697-442-808.

Sprzedam wózek bliźniaczy Graco, tel.
kom. 0607-138-874.

Sprzedam drzewo na pniu, tel. (046) 83866-40.

Krokwy 6x16, dł. 7,5m - 5 szt., tel. kom.
0696-604-979.

Zatrudnię maszynistę offsetowego
z doświadczeniem., tel. (046) 83738-92.
Zapraszam do współpracy w Firmie
kosmetycznej AVON! Już teraz wpisowe
gratis dodatkowo prezenty motywacyjne...
dzwoń!, tel. kom. 0789-108-556
Avon, tel. kom. 0609-251-040.
Zatrudnię ekspedientki do pracy w
sklepie spożywczym w Łowiczu w
różnym przedziale wiekowym, tel.
kom. 0512-088-422.
Firma zatrudni kierowcę z kat. C + E,
tel. (046) 837-69-81 od 8.00 do 16.00.
Apteka zatrudni magistra farmacji, tel.
kom. 0668-162-581.
Zatrudnię szwaczki na stebnówkę,
overlock, cyk-cak, rygiel, stała praca. Głowno, Kilińskiego 4, tel. kom.
0509-582-258.
Zatrudnię przewoźników z naczepami
13,6, tel. kom. 0601-180-303.
Zatrudnimy magazyniera do wydawania
towaru, Łowicz, ul. Klickiego 7.
Zatrudnimy kierowcę na samochód firmowy, pizzermana, kucharza do przyuczenia,
Stryków, tel. kom. 0604-183-003.
Zatrudnię ślusarzy i spawaczy do stali
nierdzewnej, tel. kom. 0793-065-376.
SERWIS KIA PRZYJMIE ELEKTRYKÓW, tel. kom. 0512-329-810.
Zatrudnię kierowcę na samochód ciężarowy (12 ton solówka), tel. kom. 0605993-107.
Zatrudnię kelnera, kucharza w restauracji,
tel. kom. 0510-093-724.

Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do 16.00, tel. kom. 0606-958-480.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do 16.00, tel. kom. 0665-431-100.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki oraz
na guzikarkę i dziurkarkę, tel. kom. 0601635-056.

Zatrudnię mężczyznę do 25 lat do
hurtowni BHP, Łowicz, prawo jazdy
B, tel. kom. 0602-390-809.
Szwaczki, tkanina, zakład Stryków zatrudni, tel. kom. 0663-514-363.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kraj, tel.
kom. 0606-240-378.

Sprzedam stebnówkę i overlock 3-nitkowy,
tel. kom. 0604-417-260.

Zatrudnię szwaczki, również emerytki- szycie biustonoszy, tel. kom.
0603-653-012.

Avon, bezpłatne zapisy, specjalne
świąteczne promocje, prezenty i
najwyższe opusty SMS/tel. 0501032-348.
Zatrudnię do pracy w sklepie studenta/
studentkę zaocznego na umowę zlecenie,
tel. kom. 0509-406-555.

Sprzedam agregat prądotwórczy 12
kW, zbiorniki aluminiowe 2000 L, tel.
kom. 0502-271-951.

Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08, tel. kom. 0505-151-701.

Firma Wirbud Meble w Osmolinie,
gm. Sanniki zatrudni lakiernika,
tel. (024) 277-62-44.

Choinki jodłowe, tel. kom. 0604392-876.
Wykrywacz metali, tel. kom. 0660-987421 po 20.00-tej.

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0605-094-165.

Szwaczki zatrudnię na dzianinę, Głowno,
tel. kom. 0663-026-050.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 0508116-242.

Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarzy oraz osoby do
formowania skarpet, tel. kom. 0601332-896 po 12-ej.
Zatrudnię mężczyzn z Głowna i okolic, tel.
kom. 0601-189-972.
Zatrudnię szwaczki, tkanina, Głowno, tel.
kom. 0509-571-801.
Zatrudnię do sprzątania na pół etatu, tel.
kom. 0504-065-376.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0509-019-916.
Przyjmę do pracy przy koniach, gospodarstwo rolne, Chruślin, tel. kom. 0695248-808.
Zatrudnię maszynistę offsetowego
z doświadczeniem., tel. (046) 83738-92.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy na terenie
Łowicza, tel. kom. 0604-247-131.
Zatrudnię w charakterze przedstawiciela handlowego na terenie dawnego województwa skierniewickiego.
Doświadczenie mile widziane, tel.
kom. 0502-143-559.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. kom. 0691991-000.
Commercial Union zatrudni Menedżera
ds. Rekrutacji, CV - na adres 96-100
Skierniewice, u;l. Gałeckiego 1B lub
Jacek_Jankowski@cu.com.pl.
Zatrudnię osobę młodą ( kobieta lub
mężczyzna) na stację paliw Bliska w
Zdunach., tel. kom. 0504-244-604.
Przyjmę pracownika do prac porządkowych, Głowno, tel. kom. 0601-076-850.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką
z Łowicza lub bliskich okolic, po kraju,
samochód Scania + naczepa chłodnia,
tel. (046) 837-39-89, tel. kom. 0608-067-847.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką
z Łowicza lub bliskich okolic na 1/2
etatu lub dorywczo, po kraju, tel. kom.
0608-067-847.
Barmankę do baru przy stacji paliw
w Łowiczu, tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię kierowcę kat. A, B, C, praca w
Żychlinie, tel. kom. 0604-424-033.
Kasjera na stację paliw w Łowiczu,
tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię kierowcę kat C+ E, tel. kom.
0600-878-065.
Kucharkę do baru przy stacji paliw,
tel. kom. 0609-999-685.

Kierowcę C+E, tel. kom. 0609-999-685.
Pilnie poszukuję nauczyciela języka
angielskiego do pracy w Szkole Podstawowej, etat, tel. (046) 838-26-21, tel. kom.
0665-202-079.
Zatrudnię dziewiarzy lub osoby do
przyuczenia do pracy przy produkcji
skarpet w Goleńsku, tel. kom. 0606832-571.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników zbrojarzy, tel. kom. 0501-208-878.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
krajowym, korzystne warunki płacowe,
tel. kom. 0602-630-653.
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie kobiety,
tel. kom. 0510-143-763.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy.
tel. (0-46) 831-62-96.
Zatrudnię od zaraz instruktora nauki jazdy
kat. B w Skierniewicach, tel. kom. 0500770-864, 0608-878-849.
Przedstawicieli handlowych, wynagrodzenie prowizyjne. tel. (0-46) 834-80-90.
Praca dodatkowa dla osób pracujących. tel.
(0-46) 834-80-90.
Zatrudnię dekarza, cieślę 15 zł/h.
Pilnie, tel. kom. 0606-305-290.
Przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego. Stałe wynagrodzenie + prowizja.
CV na: slawomirkosinski@wp.pl
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0697777-414.
Zatrudnię od zaraz doświadczonego
mechanika samochodów ciężarowych Scania. Wysokie zarobki, tel.
kom. 0500-600-600.
Fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
lub bez, staże, praktyki, przyuczenia. Puszcza Mariańska tel. 0601-076-657, Kamion,
tel. 0605-881-822.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane na terenie całego
kraju. tel. (0-46) 833-98-28 wew. 40.
Agencja Pracy Tymczasowej Randstad
poszukuje dla swojego klienta TCL w Żyrardowie osób na stanowisko: operator linii
produkcyjnej. Wymagania: motywacja do
pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność.
Praca w systemie 3 zmianowym. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr
tel. 0601-788-744 lub 0-46/854-02-42.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych. tel. (0-46) 833-98-28
wew.40.
Do roznoszenia ulotek. tel. (0-46) 834-80-90.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport międzynarodowy, tel. kom. 0605-851-846.
Potrzebna kulturalna, niepaląca do prowadzenia domu przez całą dobę oraz opieki
nad starszą osobą. Mieszkanie, warunki do
uzgodnienia. Tel. 042/ 648-40-89.
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Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. tel. (0-46) 833-9828 wew. 40, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię do Hotelu Hetmańskiego w
Rawie Mazowieckiej: recepcjonistki
(wymagany język angielski, dobra prezencja), kelnerów (wymagane wykształcenie
zawodowe lub doświadczenie), pomoce
kuchenne, tel. kom. 0792-070-066, mzalewski@interia.pl (CV).
Praca w charakterze doradcy finansowego, Profi Credit, tel. kom.
0505-138-385.
Pracujesz- możesz dorobić w AVON, zero
zobowiązań. Tel., sms. 0782-669-309.
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Młody emeryt z samochodem 7-osobowym poszukuje pracy, tel. kom. 0692829-882.

Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.

Malowanie, gładź gipsowa, sufity podwieszane, docieplanie strychów, elewacje,
podbitki, tel. kom. 0783-153-006.

Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie budynków, płyta k/g, malowanie, tel.
kom. 0693-332-598 0502-321-390.

Szukam pracy przy montażu boazerii i deski podłogowej, tel. kom. 0693-115-633.

Układanie kostki brukowej i prace
ogólnobudowlane, tel. kom. 0508286-519.

Montaż paneli podłogowych, ściennych,
tel. kom. 0723-327-167.

Specjalistyczne usługi remontowe
- firma „Spec-Rem” (rachunki):
elewacje, poddasza, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0604-139-249.

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0660318-692.
Dyspozycyjna, komunikatywna, poszukuje
pracy, doświadczenie w bankowości, kurs
kasjer- sprzedawca, najchętniej Rawa i
okolice, tel. kom. 0605-543-208.
Przyjmę tynki wewnątrz i zewnątrz, tel.
kom. 0503-320-766.
Poszukuję pracy w Rawie Mazowieckiej,
tel. kom. 0692-296-399, po 16- tej.

Murarzy z doświadczeniem od zaraz na
stałe, zarobki powyżej 5000 złotych, tel.
kom. 0608-224-789.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie zatrudni osoby chętne do pracy.
Tel. 046/ 854-80-30.
Sprzątacza/kę, na terenie Żyrardowa, tel.
kom. 0792-455-236.
Szwaczki, Żyrardów, jedna zmiana, osiem
godzin, wysokie zarobki, tel. kom. 0664727-734.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska zatrudni: tokarzy, ślusarzy,
mechaników, operatora tokarki
CNC. Kontakt: 046/ 831-81-16, 0503050-650.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-4748, tel. kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, tel. (046) 837-94-85, tel.
kom. 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.

Główny ksiegowy. Certyfikat, faktura VAT, tel. kom. 0664-973-140.
Młoda, z doświadczeniem w pracy biurowej, rozliczeniach, fakturowaniu i
księgowości podejmie pracę w Łowiczu,
tel. kom. 0693-960-636.
Szycie chałupniczo, tel. kom. 0507152-983.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Cyfrowe vidwofilmowanie, przystępne
ceny, tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna i okolicznościowa,
foto-książki, pokazy slajdów, tel. kom.
0608-372-976.

Przyjmę pracę chałupniczą - pakowanie, składanie, inne. Posiadam własny
transport, tel. kom. 0508-540-440, 0693902-442.

Fotografia ślubna, chrzty, komunie. Auto
do śluby Toyota Rav 4 złota. www.twojefotowideo.com, tel. kom. 0505-429-742.

Inżynier mechanik konstruktor podejmie
pracę na umowę o pracę, o dzieło lub
zlecenie, tel. kom. 0667-069-271.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.

Remontowanie mieszkań, malowanie,
gipsowanie, terakota, glazura i panele
podłogowe, tel. kom. 0667-248-212.
Emeryt podejmie pracę, znajomość niemieckiego, tel. kom. 0609-999-428.
Poszukuję pracy - pomoc w kuchni, sprzątanie, pakowanie, sortowanie, tel. kom.
0885-734-183.
Kierowca kat. C z doświadczeniem, tel.
kom. 0886-098-053.
Pomoc domowa (sprzątanie, gotowanie,
mycie okien), tel. kom. 0691-014-793.
Młody kreatywny pracownik resortu
MSWiA podejmie dodatkową pracę,
wykształcenie wyższe, tel. kom. 0609355-534.
Młoda emerytka poszukuje pracy, oprócz
nocy, okolice Głowna, Strykowa, tel. kom.
0665-495-656.
Przyjmę przeszycia, dzianina, tel. kom.
0516-088-128.
Studentka podejmie pracę w weekendy, tel.
kom. 0603-839-664.

Fotografowanie, tel. kom. 0606-630-448.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Videofilmowanie, foto, atrakcyjne animacje komputerowe, tel. (046) 837-79-81, tel.
kom. 0606-302-466.
Foto wideo usługi, tel. kom. 0516-965-367.
Tomasfilm Studio, śluby, chrzty, komunie.
Filmy reklamowe, tel. kom. 0504-205-280.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0608-244-400.
Foto-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.
Wideo filmowanie, tel. kom. 0602-673-636.

Przyjmę pracę jako pomoc w kuchni lub
zmywak w weekendy, tel. kom. 0669795-409.
Emerytowana księgowa podejmie współpracę, tel. kom. 0695394765 - -.
Podejmę dodatkowe zajęcie, 34 lata, kat.
A, B, C, T, niekoniecznie jako kierowca,
tel. kom. 0517-348-476.
Poszukuję pracy od zaraz, prawo jazdy B,
C, E, tel. kom. 0667-246-283.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0662646-959.
Przyjmę pracę chałupniczą, posiadam własny transport., tel. kom. 0691-235-033.
Umyję okna, posprzątam mieszkanie, tel.
kom. 0516-997-073.
Kobieta lat 50 podejmie sprzątanie, tel.
kom. 0515-466-325.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel.
kom. 0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501-180-959.

Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Rusztowania, wynajem, montaż,
sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
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.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403988, 0508-213-801.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700
zł na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny budowlanej, suszenie, impregnacja
drewna, Bełchów Osiedle, tel. kom.
0698-628-834.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel.
kom. 0502-086-592.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602513-558, 0608-810-953.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668-750-437.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji, akcesoria do kominków, również z
montażem, tel. (046) 838-56-76, tel. kom.
0605-286-268.
Stolarstwo, tel. kom. 0783-487-655.
Wylewki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0606-314-749.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz,
faktury VAT, tel. kom. 0606-737-576.
Cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
0607-090-260.
Roboty budowlane, murowanie, tynkowanie, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0507-341-234.
Usługi budowlane, budowy domów,
budynków gospodarczych, ogrodzeń z
klinkieru, układanie glazury i terakoty,
tel. (046) 839-63-72.
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.
Usługi remontowe Krisew, malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
0693-824-684.
Docieplanie poddaszy, gipsy, sufity podwieszane. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228972; 0604-645-981.
Tynki gipsowe oraz cementowo-wapienne
agregatem, prace wykończeniowe, tel.
kom. 0502-228-972; 0604-645-981.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Montaż drzwi, okien- obróbka, tel.
kom. 0693-824-684.
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.
Montaż kabin prysznicowych, ceramiki sanitarnej- łazienki, tel. kom.
0693-824-684.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie gorącego powietrza po całym domu,
tel. kom. 0608-101-676.
Malowanie, gładź, tel. kom. 0793-577-337
0668-026-851.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Komleksowe wykończenia wnętrz i aranżacja poddaszy, tel. (046) 839-62-30, tel.
kom. 0606-428-162.
Docieplenia, tel. kom. 0606-428-162.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Usługi ogólnobudowlane, faktury VAT, tel.
kom. 0600-614-596, 0506-109-700.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni z kostki brukowej „Budomix”
Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54(55).
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.

Gładzie malowanie, ścianki oraz sufity
kartonowo-gipsowe, tel. kom. 0723327-167.
Cyklinowanie, tel. kom. 0666-088-518.
Glazura, terakota, panele, wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, gładź, malowanie, szafy, pawłacze.
Wymiana okien i drzwi, tel. (046) 837-7399, tel. kom. 0605-562-651.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej,
tel. kom. 0665-990-994.
Gklazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenia budynków, adaptacje poddaszy, posadzki, tynki,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0600-917292, 507-431-463.
Gklazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenia budynków, adaptacje poddaszy,
posadzki, tynki, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0600-917-292, 507-431-463.
Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom.
0500-076-158.
Glazura, terakota, tel. kom. 0602-717207.
Wykonuję tynki, gładzie, malowanie, tel.
kom. 0728-382-315.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe
- wykonam, tel. kom. 0516-153-870.
Terakota, glazura, malowanie, gips i
karton-gips, docieplenia, tel. kom. 0605385-489.
Projekty budowlane, nadzory, przeglądy okresowe, książki obiektów,
tel. kom. 0505-928-424.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty, przyłącza wewnątrz zabudowań, w
ogrodach, tel. kom. 0501-074-060.
Osuszanie pomieszczeń, wiercenie otworów w betonie od fi 80mm do 200mm, tel.
kom. 0501-074-060.
Gipsy, malowanie, panele, sufity podwieszane, glazura - solidnie, tel. kom.
0608-372-976.
Montaż drzwi, paneli, glazura, terakota,
gładzie itp., tel. kom. 0508-313-799.
Docieplanie budynków, poddaszy,
kompleksowe remonty, tel. kom.
0516-061-848.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie, panele podłogowe, podbitki, docieplenia, tel. kom. 0697-638-898.

Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0661850-694.
Ślusarstwo, ogrodzenia metalowe,
tel. (046) 874-61-37 po 15.00, tel. kom.
0510-350-349.
Gładź, malowanie, solidnie,
tel. kom. 0884-149-435.
Tynki gipsowe maszynowo, tanio, tel.
kom. 0500-037-006.
Tynki metodą tradycyjną, murowanie,
docieplanie budynków, wylewki betonowe, murowanie z klinkieru, tel. kom.
0692-382-852.
Malowanie, gipsowanie i inne wykończenia wnętrz, tel. kom. 0788769-879.
Montaż paneli podłogowych ściennych,
malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
tel. kom. 0509-323-370 0605-370-071.
Remonty, docieplenia, płyty k/g, tel. kom.
0692-485-609.
Glazura, terakota, panele podłogowe, ścienne, tel. kom. 0607728-362.
Gipsowanie, malowanie, sufity podwieszane, drobne prace remontowe, tel. kom.
0798-334-393.
Szlifowanie, frezowanie posadzek
betonowych, wyrównywanie podłoży i wylewki samopoziomujące
pod parkiety, panele, tel. kom.
0788-769-879.
Docieplanie budynków, glazura, terakota,
montaż okien, drzwi, panele ścienne i
podłogowe, gipsowanie, tel. kom. 0601277-449.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Montaż boazerii i deski podłogowej, tel.
kom. 0693-115-633.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, tel. kom.
0515-242-921.
Usługi remontowo-wykończeniowe.
Solidnie. Fachowo! Gładzie gipsowe, zabudowy, glazura, terakota,
panele, malowanie, tapetowanie,
wymiana drzwi, okien itp.Faktury,
tel. (042) 719-14-68 wieczorem, tel.
kom. 0607-606-414.

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

Wykończenia wnętrz- glazura panele, malowanie, adaptacje poddaszy, sufity, ścianki z płyt G-K, płytki dekoracyjne, tynki
mozajkowe, tel. kom. 0600-225-256.

Malowanie, gipsowanie, płyta karton-gips,
glazura, terakota, panele budowlane, tel.
kom. 0668-462-197.

Kominki - montaż, serwis i sprzedaż,
tel. (046) 837-84-92, tel. kom. 0602282-415 0607-090-243.

Docieplenia budynków, poddasza, wykończenia wnętrz, tel. kom. 0664-742-196.

Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, gładź, malowanie, stiuki, docieplenia, tel. kom.
0514-723-688.

Doświadczony fachowiec wykona remont
w zakresie: tynkowanie, posadzki, gipsy,
regipsy, glazura, terakota, panele, inne.
Krótkie terminy, tel. kom. 0601-576-242.
Układanie glazury i terakoty, modernizacje łazienek, solidnie, tel. kom. 0602648-497.

Murowanie domów jednorodzinnych
i pomieszczeń gospodarczych, tel.
kom. 0886-370-335.
Podłogi, glazura, terakota, gładzie i inne.
Solidnie, tel. kom. 0511-188-462.

Betoniarko- mieszarki od 400 do
800l, napędzane elektrycznie i hydraulicznie, tel. kom. 0608-128-670.

Remonty, tel. kom. 0515-466-326.

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel.
kom. 0602-736-692 0512-342-751.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe, solidnie i tanio, tel. kom.
0696-263-697.

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura, terakota, panele, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 0693-138-503.
Malowanie ścian i układanie paneli, tel.
kom. 0607-244-363.
Tynki cementowo-wapienne i inne
prace wykończeniowe, solidnie,
szybko, tanio, tel. kom. 0694-007-906.
Tynki maszynowe wykonamy solidnie, tel.
kom. 0505-138-185.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota, tel. kom. 0502-939-374.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel.
kom. 0609-227-348.
Usługi stolarskie, tel. kom. 0606859-961.
Wykończenia wnętrz od A do Z, tel. kom.
0880-332-481.
Solidnie układanie glazury, terakoty,
murowanie, tynki, posadzki, docieplanie,
panele, klinkier, gipsy, tel. (046) 837-1391, tel. kom. 0793-035-025.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0609-661-559 0880-442-001.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów, bramofonów, tel. kom. 0602633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508862-015.
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.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633407.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne nowe, przeróbki.
Tanio, szybko, pomiary, rachunki, tel. kom.
0880-850-697.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.
Instalacje elektryczne, alarmy,
telewizja przemysłowa, domofony,
kontrola dostępu, automatyka do
bram, tel. kom. 0691-715-506 0609688-506.
Odzysk ciepła- wentylacja mechaniczna
rekuperatory, sprzedaż, montaż,www.
domitech.pl, tel. kom. 0501-074-060.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem na 7% Vat, tel. kom. 0507043-684.
Usługi hydrauliczne - kompleksowo,
tel. (046) 838-75-53, tel. kom. 0601379-355.
Modernizacje instalacji hydraulicznych,
tel. kom. 0602-648-497.
Montaż anten, TV/Sat, alarmy, domofony,
wideofony, telewizja przemysłowa, CCTV,
tel. kom. 0662-737-557.
Instalacje elektryczne, tel. kom. 0697725-830.
Projektowanie i wykonawstwo przyłączy
oraz instalacji gazowych, tel.kom. 0787040-887.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa,
pomoc techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie
komputerów, części i podzespoły
komputerowe, tel. kom. 0696-803050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 0501-707-657.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0692584-020.
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.

Docieplenia budynków i poddaszy, tynki
strukturalne, dachy, podbitki, tel. kom.
0500-076-158.

Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.

Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie, tel. kom. 0505-038-785.

Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.

Budowa domów, wykończenia, ocieplenia, klinkier itd, tel. kom. 0695-257-077,
0691-257-077.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693543-604, 0698-068-388.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
tel. kom. 0505-038-785.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, ocieplenia poddaszy, tel. kom. 0606-990-597.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom. 0507048-205.
Solidnie remonty, glazura, terakota,
wolne terminy, tel. kom. 0503-879604.

Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.
Zespół muzyczny - wystawne wesela, prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel.
kom. 0608-433-199.
Zespól- wesela, bale, tel. kom. 0606632-267.

Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.

Usługi transportowe, tel. kom. 0889779-227.

Malowanie, gładź, płyty kg, panele,
różnego typu wykończenia, tel. kom.
0798-925-782.

Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela,
zabawy, tel. kom. 0507-792-106.

Usługi stolarskie, schody, parapety, balustrady, tel. kom. 0502-225-607.
Usługi remontowe, glazura, terakota,
wod-kan. i zabudowa k/g, tel. kom. 0607996-741.

Malowanie obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja , tel. (044) 725-02-95, tel. kom.
0504-171-191.

Tynki, gipsy, remonty, tel. kom. 0693791-487.

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno
i okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.

Drobne usługi remontowo-budowlane,
szeroki zakres, tel. kom. 0666-992-234.

Koparko-ładowarka, wywrotka, prace
ziemne, tel. kom. 0602-129-834.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0783-883449.

Remonty od A do Z, tel. kom. 0608810-953.

Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0660-306-446.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784487-536, 0513-748-813.

Niewielkie remonty - gips płyta K/G, malowanie, panele, tel. kom. 0602-713-466.

Dachy - krycie, konstrukcje, tel. kom.
0506-098-358.

Dekoracja sal weselnych, pokrowce,
obrusy, tel. kom. 0693-776-474.

Glazura, terakota, płyta K/G, gipsowanie,
malowanie itp. Krótkie terminy realizacji,
tel. kom. 0784-464-959.
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Pranie dywanów, tapicerek samochodowych itp., tel. kom. 0793-399-396.

Wypożyczę lawetę, auto-holowanie, tel.
kom. 0509-963-061.

Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy
model - śluby, tel. kom. 0728-348420.

Usługi transportowe Fiat Ducato, tel.
kom. 0788-769-879.

Wesela, bale, imprezy okolicznościowe!
Zespół z wokalistką! Tanio! Solidnie!, tel.
kom. 0668-493-423 0693-754-349.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.
RTV serwis ul. krakowska 11 naprawy
gwarancyjne i po gwarancyjne, autoryzacje
firm: Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe,
Pionier, Sharp, Telestar, Elemis, Shivaki,
Funaj i inne, tel. (046) 837-28-85.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90,
najnowsze modele, tel. kom. 0509454-734.
Zakładanie paznokci akrylowych, tel. kom.
0693-552-220.
Zawiozę do ślubu BMW 7, nowy
model, tel. kom. 0501-374-120.
Odnawianie wanien, tel. kom. 0600979-826.
Ogrodzenia, bramy, balustrady.
Produkcja, montaż, tel. kom. 0501677-275 0506-771-822.
Usługi transportowe: piach, podsypka,
źwir, cement, wapno, otręby, tel. (046) 83888-46, tel. kom. 0605-523-886.
Pranie dywanów i tapicerki meblowo-samochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 0501-431-978.

Stawy, oczka wodne, kopanie i pogłębianie, tel. kom. 0506-271-866.
Kucharka + catering; imprezy okolicznościowe: wesela, chrzciny, komunie. Zamówienia na potrawy wigilijne i wypieki na
święta, tel. kom. 0506-641-310.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
Oddam za darmo gruz z rozbiórki, tel. kom.
0663-958-244.
Naprawa: pralki automatyczne, lodówki,
zamrażarki. Dojazd gratis, tel. kom.
0603-531-989.

Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Biuro rachunkowe, tel. kom. 0604794-164.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Skanowanie filmów, slajdów, profesjonalnie, tel. kom. 0606-630-448.

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

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony.
Nowe na miarę. Renowacja i czyszczenie Łowicz, róg ul. Bolimowskiej
i Baczyńskiego, I i III środa miesiąca
godz. 12-17.
Ślusarstwo, usługi spawalnicze spawanie aluminium i kwasówki,
tel. kom. 0600-445-127.
Zawiozę towar do centralnych magazynów
Tesco, Teresin oraz okolice, usługi transportowe, tel. kom. 0516-463-007.
Idą święta posprzątam super Twój dom.
Zadzwoń, tel. kom. 0694-199-179.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
wykładzin i tapicerek u klienta,
tel. (046) 837-73-07, tel. kom. 0694876-103.
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Oferuję album, fotoksiążkę itp. Zdjęcia
reportażowe i artystyczne, tel. kom.
0506-522-289.
Szycie miarowe dla nietypowych, dojazd
do klienta, projekt, wykonanie, tel. kom.
0785-623-446.
Wynajem limuzyn i aut retro, tel.
kom. 0605-305-579.
Usługi krawieckie P.P.H.U. EMI-STYLE,
Łowicz, ul. Młyńska 5, tel. kom. 0502056-577.
Usługi transportowe, Renault Master Max
i Iveco Kontener, 0600-004-982, tel. kom.
0509-963-061.

Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prezentacje maturalna, doświadczenie, tel.
kom. 0608-433-138.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
lekcje, tel. kom. 0501-475-100.
Chemia korepetycje, matura, tel. kom.
0601-613-963.
Biologia, matura, tel. kom. 0665-110-977
Łowicz.

Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich, przygotowanie do
matury itp., tel. kom. 0660-781-884.

Korepetycje z języka polskiego, pomoc
dzieciom klas 0-3, tel. kom. 0691-302182.
Angielski, matematyka- profesjonalnie,
tel. (046) 837-53-15.
Matematyka, korepetycje. Student bankowość, finanse, tanio, tel. kom. 0694658-974.
Korepetycje z języka niemieckiego,
tel. kom. 0609-995-589.

Sprzedam 15 t czystego pszenżyta, tel.
kom. 0880-280-810.

Sprzedam słomę, Złaków, tel. kom. 0666141-187.
Jałówki hodowlane cielne, tel. kom.
0602-551-264.
Zboże paszowe, tel. kom. 0693-922-742.
Jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, kukurydza (duże ilości) z dostawą, tel. kom. 0693-841-304.
Sprzedaż jabłek deserowych, tel. kom.
0507-345-595.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza, tel. kom. 0606-370-008.
Pszenżyto 3 t, tel. kom. 0503-124-344.
Sianokiszonka w belach, tel. kom. 0602522-478.

Kupię zboża paszowe, własny transport,
gotówka, tel. kom. 0504-561-585.
Kupię ziemniaki paszowe, tel. kom.
0604-178-976.
Buraczek, cebula, tel. kom. 0695-027515.
Kupię pszenżyto,jęczmień,pszenicę paszową,płatne gotówką, większe ilości
odbieram własnym transportem., tel. kom.
0692-292-969.

Siano i słoma w małych kostkach, tel. kom.
0665-489-174.
Owies, pszenżyto, jęczmień, tel. kom.
0694-081-525.

Sprzedam słomę, gm. Bedlno, tel. kom.
0607-996-170.
Sprzedam pszenżyto, żyto, słomę w kostkach ze stodoły, tel. kom. 0609-524-491.
Sprzedam sadzeniaki, tel. kom. 0515236-142.

Skup bydła, Niedźwiada, w każdą
środę w godz. 8.00-9.00, płatne przelewem, tel. kom. 0504-270-890.

Sprzedam pszenżyto i pszenicę jarą,
tel. (046) 838-61-01, tel. kom. 0511635-142.

Skup macior, knurów i krów, tel. kom.
0608-731-038.

Żyto paszowe 2,5 tony, tel. (046) 83922-83.

Kupię loszki wysoko-prośne, tel. kom.
0696-389-139.

Owies, jęczmień, żyto, tel. (046) 83806-71.

Byki mięsne mieszane 400 kg, tel. kom.
0603-802-304.

Sprzedam słomę prasowaną, tel. (046) 83864-56.
Siano i sianokiszonka, tel. kom. 0692648-948.

Wieniec rozpylaczy opryskiwacza sadowniczego starego typu, tel. kom. 0889126-078.

Siano belowane, tel. (046) 838-50-24.
Pszenżyto, tel. kom. 0509-171-283.
Wytłoki z jabłek, wysłodki buraczane
- przywóz, tel. kom. 0605-255-914.
Żyto, owies, tel. kom. 0661-162-575.

Ursus 4514, 5314, tel. kom. 0601-654447.

Jęczmień i pszenżyto, tel. (046) 87472-14.

Kupię kosiarkę i zgrabiarkę IV, tel. kom.
0502-939-200.

Kukurydza - ziarno mokre, tel. kom.
0512-522-648.

Kupię kombajn Anna, tel. (024) 26077-82.

Pszenica, jęczmień, tel. kom. 0512522-648.
Rzepak, tel. kom. 0512-522-648.

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

Marchew na paszę, tel. kom. 0694-852096.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0503103-356.
Mieszanka i jęczmień, tel. kom. 0505651-180.
Słoma z mieszanki zbożowej, tel. kom.
0889-549-428.
Sprzedam marchew odpadową,
tel. (046) 838-11-62.
Sprzedam kukurydzę, tel. kom. 0501104-739.
Sprzedam siano luzem, tel. kom. 0696910-434.
Siano w balotach (duże), tel. kom. 0600415-353.
Pszenżyto ok 12 t, tel. kom. 0691-243247.
Sprzedam żyto, tel. (046) 838-95-40.
Sprzedam 15 t pszenżyta, 40t pszenicy,
tel. (024) 285-27-86.
Sprzedam 30 t pszenżyta, mieszanki,
tel. (042) 719-70-24, 719-71-66.
Pszenżyto 7 t, tel. kom. 0692-514-570.

Sprzedam pszenżyto i mieszankę, tel. kom.
0698-221-774.

Sprzedam siano, duże belki, tel. kom.
0604-457-742.

Gorczyca, 3,50 zł/kg, tel. kom. 0512522-648.
Siano belowane i luzem, tel. (046) 83967-95.
Słomę, tanio, tel. kom. 0696-794-219.
Sprzedam mieszankę zbożową pszenżyto
i żyto z pszenżytem, tel. kom. 0693922-742.

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

Matematyka, po 16.00, tel. kom. 0696545-562.

Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.

Sprzedam krowę lub jałówkę hodowlaną,
tel. (046) 838-83-80, tel. kom. 0784019-040.

Żyto, mieszankę, pszenżyto, tel. kom.
0887-630-510.

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

Studentka 5 roku, korepetycje, szkoły
podstawowe, gimnazjum, tel. kom. 0664004-865.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, gm.
Kiernozia, tel. kom. 0782-232-435.

Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo,
tel. kom. 0504-086-942, 0603-246-033.

Kupię ciągnik i maszyny rolnicze,
tel. kom. 0608-354-272.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693398-514.

Jabłka deserowe, różne odmiany, tel. kom.
0505-630-402.

Sprzedam 6ton pszenicy, tel. kom. 0668165-645, Błędów.

Masz problem z komputerem, programami,
grami,dzwoń, tel. kom. 0694-975-052.

Wszystkich samotnych zapraszamy do
placówki „Przystań Samotnych Serc” usługi matrymonialne, Sochaczew, czynne:
wtorek, czwartek, sobota w godz. 10.0017.00, tel. kom. 0518-997-388.

Sprzedam 3 jałówki na wycieleniu, tel.
kom. 0602-339-665.

Język rosyjski - matura, tłumaczenia.
Tanio, tel. (046) 838-74-40.

Usługi transportowe - przewóz osób
Sharan, 7-osobowy, tel. kom. 0692-829882.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0609-661-559 0880-442-001.

Sprzedam 20 t pszenżyta, tel. (024) 28582-25.

Jęczmień, pszenicę, ok.20t, tel. kom.
0667-459-967.

Język polski, język angielski, korepetycje
i wypracowania.Tanio, tel. kom. 0607328-038.

Kominki projekty, pomiary, konsultacje,
montaż, system d.g.p. wkłady kominkowe, roboty kamieniarski, tel. kom.
0692-812-943.

Sprzedam siano w kostkach - 3 zł szt.
Łowicz, tel. kom. 0693-960-636.

Język angielski wszystkie poziomy. Głowno, dojeżdżam, tel. kom. 0508-586-009.

Naprawa pralek automatycznych,
sprzętu AGD, tel. kom. 0509-428521.

Zaproszenia studniówkowe, ślubne, do
chrztu, komunijne. Tanio, tel. kom. 0695551-572.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792027-388.

Magister anglistyki, nauczyciel, wszystkie
poziomy, tel. kom. 0507-506-905.

Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.

Kapela, tel. kom. 0692-101-989.

Dekoracja kościołów, sal weselnych i
innych, obrusy, pokrowce, tel. (046) 83795-67, tel. kom. 0512-250-166.
Usługi transportowe: przewóz pisku, żwiru
itp., tel. kom. 0600-895-026.

Angielski korepetycje, tel. kom. 0607734-211.

Potrzebne korepetycje z matamatyki,
chemii (gimnazjaum, Głowno), tel. kom.
0600-706-814 po 17.00.

Zespół muzyczny „Diament” - wesela, bale, imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0695-761-385, 0661-937393.
Zespół muzyczny Kris - bale, wesela, tel.
kom. 0502-473-091.

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

Przywiozę wytłoki z jabłek, wysłodki
buraczane, tel. kom. 0695-608-762.

Sprzedam dwie jałówki siwe po 400 kg,
tel. (046) 861-26-24.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0661-168-986.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel. kom.
0798-122-595.
Dwie jałówki na wycieleniu 2,5 tys./szt,
Trzcianka 36, tel. (046) 838-83-17.
Krowa na ocieleniu, tel. (046) 838-8507.
Krowa trzecie ciele, wycielenie 13.XII,
Reczyce 74.
Jałówka wysokocielna, termin 09.I.2009,
tel. kom. 0793-755-321.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Stachlew 52.
Jałówka na wycieleniu, termin 20.12.2008,
tel. (046) 839-23-20.
Sprzedam jałówki hodowlane wysokocielne, tel. kom. 0501-104-739.
Krowę na wycieleniu, 6 lat, tel. kom.
0880-403-431.
Sprzedam jałówki i byczki w wadze od 100
do 200 kg 11 szt, tel. (046) 838-88-52.
Jałówka na wycieleniu, wycielenie 22.XII,
Popów 30 Więcek.
Jałówka mięsna 7 miesięcy, tel. (046) 83814-87.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-13-86.

Jałówka i młoda krowa na wycieleniu, tel.
kom. 0691-534-526.

Loszki, knury hodowlane, wolne od
Aujeszkyego i innych chorób, wraz z
transportem, tel. (052) 381-44-50, tel. kom.
0608-591-474.

Sprzedam prosiaki, kapuste, tel. kom.
0889-148-759 wieczorem.

Sprzedam jałówki cielne, tel. kom. 0693975-413.
Jałówka wysokocielna i po wycieleniu, tel.
kom. 0792-061-562.
Jałówki wysokocielne, tel. kom.
0661-224-830.
Jałówkę cielną białoczerwoną ( mieszaniec), wycielenie 12.12.08, tel. kom.
0785-623-418.
Jałówkę wysokocielną i krowę, tel. kom.
0609-310-713.
Jałówka wysokocielna, Bednary 128, tel.
kom. 0668-765-370.
Młoda krowa i jałówka cielna, jałówka
po wycieleniu, byczek 300 kg, tel. kom.
0509-324-542.
Sprzedam 2 jałówki hodowlane 72% HF,
tel. kom. 0665-739-052.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0696-722-736.
Jałówki (5 szt.) w wadze 300-420 kg,
zacielone i do zacielenia, tel. (046) 83802-65, tel. kom. 0500-629-239.
Jałówka 6 miesięcy cielna i dojarka, Otolice 17 k. Łowicza.
Jałówka biało-czerwona, krowa na wycieleniu, tel. kom. 0696-425-109.
Klacz jasny kasztan 18 miesięcy,
tel. (046) 838-08-19.
Jałówka na wycieleniu, termin 21 grudzień, tel. (046) 838-89-79.
Jałówka cielna, tel. kom. 0663-361-769.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
24.12.2008, tel. kom. 0604-178-976.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 20 grudzień, tel. kom. 0608-254-0
09.

Sprzedam siano i słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-71-71.

Łubin żółty, słodki, tel. kom. 0501-399487.

Sprzedam pszenżyto i mieszankę,
tel. kom. 0698-221-774.

Sprzedam kukurydzę 5 t, tel. kom. 0602855-861.

Kapusta biała holenderska, duże ilości,
tel. (046) 856-83-50, tel. kom. 0664083-373.

Sprzedam pszenżyto - 3 tony, słomę w belkach 120x120, tel. kom. 0606-145-529.
Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.

Siano prasowane i luzem, Placencja6,
tel. (046) 830-38-98.

Siano siane w kostkach I i II zbiór Stroniewice 61, tel. kom. 0607-049-566.

Słoma, bele 120x120, tel. kom. 0606324-970.

Jęczmień, mieszanka zbożowa, tel. kom.
0798-235-484.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu 30.12,
tel. (046) 838-18-03, tel. kom. 0660940-470.

Sprzedam słomę w kostkach - 1,50 szt.
Łowicz, tel. kom. 0693-960-636.

Słoma i siano w kostkach, Zielkowice
II 104.

Jałówkę wysokocielną, tel. kom. 0668804-209.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 277-92-20.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam śrutownik na kamieniach polowych, tel. kom. 0664-715-685.
Sprzedam dwukółkę ciągnikową, tel. kom.
0601-983-597.
Sprzedaż brykieciarek do wyrobu brykietów ze słomy i siana, Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
Prasa kostkujca Z-224, stan bdb,
prasa rolująca Grenland, baloty
120x120, sznurek, rotor, noże, stan
bdb, tel. kom. 0721-469-563.
Prasa rolująca Claas 46, kombajn Bizon
Z-056, 1989 rok, tel. kom. 0607-168196.
Maszt widlaka przystosowany do ciągnika,
tanio, tel. kom. 0600-696-620.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne,
Biała k. Zgierza, tel. kom. 0501363-951.
Sprzedam głębosz 3 łapy, tel. (024) 28214-48.
Ferguson przedni napęd, 1983 rok, tel.
kom. 0500-158-710.
Prasę Z-224/1 Sipma 2001 rok, 1-y właściciel, rozrzutnik obornika 1-osiowy do
remontu, rozsiewacz nawozu Kos, tel.
kom. 0697-436-224.
Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu, tel. kom. 0602-798-304, 0606206-957, 0880-855-578.
Kabiny C-330, C-360, Tury, Rozrzutniki,
tel. kom. 0608-684-292.

Jałówka wysokocielna, termin wycielenia
08.XII, tel. (046) 838-17-97.

Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa,
tel. kom. 0692-824-327.

Dwie jałówki na wycieleniu, Urzecze 73,
tel. (046) 838-81-34.

Agregat podorywkowy 6-łapowy, 2-letni,
tel. kom. 0691-032-357.

Sprzedam młode krowy wysokomleczne,
tel. (042) 719-97-01, tel. kom. 0603260-365.

Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Sprzedam ciągnik Renault 110 54, 110
KM, 4x4, Stan bdb., tel. kom. 0696058-703.
Wykonuję maszyny do łupania
drewna i pieńków, tel. kom. 0667115-455.
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Przyczepa 3 t bez wywrotu, tel. kom.
0697-638-898.

Ciągnik MF 3080, 4x4, 1988 rok, tel.
kom. 0506-693-962.

Prasa kostka z podajnikiem, tel. kom.
0508-870-457.

Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.

Rozrzutnik 1- osiowy i siewnik poznaniak,
tel. kom. 0509-112-139.

Siewka do nawozu Kos, 2 silniki: 7,5 kW,
4,5 kW, dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
0608-220-222 po 20.00-tej.

Przyczepka wywrotka 1-osiowa, rozrzutnik 6 tonowy Tandem mało używany - 1
sezon, tel. kom. 0502-453-671.

Rozrzutnik obornika 2-osiowy, 2003 rok
i 1990 rok, prasa rolująca Warfama, 2005
rok, ładowacz Tur do Zetora 5340, 8540,
7211, John Deere, Ursus 5314, MF 255,
tel. kom. 0501-504-723.

Ciągnik 4011 przerobiony na 60, 8.500 zł,
tel. kom. 0887-211-270.

Po magazynie zbożowym przenośniki typu
Redler, poziome, pionowe, ślimakowe,
kosz zasypowy z wywrotnicą, prasy do
oleju, różnego typu zbiorniki nierdzewne
od 0,75m3 do 10m3, pompy przeciwwybuchowe, tel. kom. 0501-283-438.

Sprzedam sadzarkę 4-rzędowa do warzyw,
tel. kom. 0661-268-316.

Siewnik do kukurydzy pneumatyczny,
cztero-rzędowy Monoair, tel. kom. 0888147-111.
Sprzedam Orkan, tel. kom. 0503-696-557.

Kombajn Anna, rozrzutnik obornika jednoosiowy, zbieracz liści buraczanych, stan
maszyn dobry, tel. (024) 285-52-24.

Sprzedam maszt od widlaka przystosowany do ciągnika, wysokość 3,40,
tel. (024) 362-77-68.

Części do C-330, lejek z wałkiem, tel. kom.
0692-617-239.

Talerzówka, tel. kom. 0604-844-505.

Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0503124-344.
Sprzedam C- 328 z silnikiem C- 330
bez prawa rejestracji, tel. kom. 0604526-273.
Wycinaki do kiszonek mieczowe,
tel. (024) 356-20-88.
Bizon Z-56, 1988 rok, I właściciel, tel.
kom. 0468-388-879.
Siewnik zbożowy Mazur 4 m, wózek
widłowy Linde 4,5 t, tel. (046) 861-25-51,
tel. kom. 0606-989-475.
Waga do żywca 1 t, karmniki dla trzody,
tel. kom. 0606-989-475.
Widlak akumulatorowy i gazowy, tel. kom.
0669-046-694.
Ładowacz obornika na podnośnik ciągnika, tel. kom. 0509-324-542.
Kultywator 13, śrutownik na kamienie,
silnik elektryczny 5 KW na wózku, 350
kg saletrzaku, 100 kg saletry, tel. kom.
0500-372-996.
Waga inwentarska tonowa, tel. kom.
0602-522-478.
Beczka asenizacyjna holenderska,
tel. kom. 0601-272-521.
Barakowóz, kopaczka, śrutownik, tel. kom.
0696-747-339.
Zetor 5211, 1988 rok, tel. kom. 0604961-560.
MTZ 82 Pronar, 2002 rok + Tur samopoziomujący, widły, łycha, tel. kom.
0693-824-664.
Siewnik zbożowy Poznaniak 6, tel. kom.
0697-714-837.
Ciągnik 914, 4x4, 1987 rok, pług 5 Unii i
4, tel. kom. 0784-922-689.
Ciągnik Renault 110 KM, idealny, tel.
kom. 0511-345-546.
Kosiarka dyskowa Deutz Fahr, hydrauliczna, tel. kom. 0511-345-546.
Rozsiewacz Amazone hydrauliczny, tel.
kom. 0511-345-546.
Zgrabiarka Fella Tandem, tel. kom. 0511345-546.
Przetrząsałka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0511-345-546.
Kosiarka rotacyjna polska, tel. kom.
0511-345-546.
Sprzedam ciągnik MF- 255, rocznik 1986,
tel. kom. 0503-515-552.
Sprzedam zgrabiarkę karuzelową STOLL,
tel. kom. 0501-104-739.
Ciągnik Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał, Wygoda 58A.
Pług 4-skibowy, 1996 rok, tel. kom.
0724-098-667.
Waga stacjonarna 1 t, silnik C-360-3P, tel.
kom. 0693-830-160.
Rozrzutnik obornika 9 t, przetrząsacz Stoll,
tel. kom. 0693-830-160.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan dobry, tel.
kom. 0516-415-834.
Agregat uprawowo -siewny 3 m 2004 rok,
brona wirująca z hydropakiem, pełnym
wałem, 2004 rok, 23000 zł, tel. kom.
0601-225-925.
Rozrzutnik Tandem 6 t, stan bdb,
tel. (046) 838-49-92.
Pług 4-skibowy obrotowy 2004 rok Huard,
13000 zł, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Rozsiewacz nawozów Amazonka 1 t,
8000 zł, tel. (042) 719-86-57, tel. kom.
0601-225-925.
Prasa zwijająca Riviera 2003 rok, wiązana
na siatkę lub sznurek, możliwość kiszonki,
33000 zł + VAT, tel. (042) 719-86-57, tel.
kom. 0601-225-925.
Opryskiwacz podwieszany 1000 l 18 m
ramiona, 8200 zł, tel. (042) 719-86-57, tel.
kom. 0601-225-925.

Bizon 1986 rok, tel. kom. 0693-596-464.
Przyczepa sztywna 6 t zarejestrowana, stan
bdb, 4500 zł, tel. kom. 0506-123-651.
Śrutownik w bardzo dobrym stanie, kamienie 50 nie nacinane, tel. (046) 838-69-44.
Siewnik zbożowy 2100 zł, dmuchawa
zbożowa 1100 zł, gruber 7 łap 2500 zł, tel.
kom. 0663-647-066.
Sprzedam sadzarkę 4-rzędową do warzyw,
klatki porodowe dla macior, tel. kom.
0661-268-316.
C-330, Cyklop, mieszalnik 2 t, tel. kom.
0601-750-723.

Ciągnikowy opiewacz do cebuli i buraczków oraz noże do obcinania pędów
truskawek, tel. kom. 0885-448-473.
C-360P 1985 rok i kabina do C-330,
tel. (046) 838-49-33.
C-330 1984 rok, rozrzutnik dwuosiowy,
kultywator z wałkiem 2,10 m, pług dwuskibowy, tel. kom. 0886-017-770.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną polską, opony C-360, tel. kom. 0602-339-665.
C-360, pług trzyskibowy, brony piątki
lekkie, tel. kom. 0668-087-536.
Ciągnik 4512, koniec XII.1990 rok, w oryginale, tel. (046) 874-73-49 wieczorem.
Sprzedam Ursus 3512, 1995 rok,
tel. (046) 838-91-50.
Zetor 5340, krajowy MF 255, 1987 rok,
beczkowóz 3000 L SIPMA Z224/1 Warfama Z543, tel. kom. 0604-213-682.
Rozrzutniki 6 t tandemy, talerzówki, agregaty, kabiny, tel. (046) 837-53-86.
Sprzedam schładzalnik 420 l marki Yapy,
tel. (046) 839-42-29.

Sprzedam Tur do C-330, stan bdb, 2004
rok, 3200 zł, tel. kom. 0504-609-651.

Rozrzutnik I - osiowy 3t 1995 rok stan bdb,
tel. kom. 0502-939-200.

Sprzedam zbiornik na mleko jednofazowy
330 l, tel. kom. 0785-530-800.

Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.

Rozrzutnik dwuosiowy polski z nadstawkami do kukurydzy 3 szt., cena od 7000 do
10000 zł, tel. (024) 289-83-64, tel. kom.
0790-446-386.

C- 330 1979rok z kabiną, zarejestrowany,
opłacony, tel. kom. 0880-353-819.

Sprzedam dmuchawę do zboża, tel. kom.
0694-282-452.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
tel. kom. 0691-721-493.
Sprzedam Ursus C-330M, 1987 rok, stan
bdb, 18700 zł, tel. kom. 0504-609-651.
Wóz samozbierający jugosłowiański, tel.
kom. 0697-714-837.
Sprzedam ciągnik C-360, pług 3-skibowy,
przyczepa 4,5 t, budynek mieszkalny i gospodarczy, tel. kom. 0609-256-020.
Sprzedam ciągnik C-360, 1973 rok, uszkodzona skrzynia biegów, tel. (024) 27796-26.
Rama do kultywatora na profilu, nowa, tel.
kom. 0782-719-099.
Prasy rolujące różne, tel. (046) 83820-14, tel. kom. 0660-117-565.
MTZ 80, 1990 rok z turem 1200 motogodzin do małych poprawek, tel. kom.
0506-713-289.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,
tel. (046) 838-40-77.
Ciągnik Ursus C-355 z kabiną Sokółka,
stan dobry, tel. kom. 0783-540-986 od
18.00-20.00.
Opiełacz 6- rzędowy do warzyw i truskawek - wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik Ursus 4512, 1993 rok, stan bdb,
tel. (024) 277-23-17, tel. kom. 0668-402-201.
Pług III, tel. kom. 0502-939-200.
Grabiarka V, tel. kom. 0880-353-819.
Rozdrabniacz do buraków i warzyw Jemioł
3KW, bez silnika, tel. kom. 0502-939-200.
Kopaczka II - rzędowa, tel. kom. 0880353-819.
Sprzedam głowicę i naprawię prasę lub
ciągnik, tel. kom. 0601-965-191.
Ursus C-355 z silnikiem 60 tanio sprzedam, tel. kom. 0662-439-635.
Sprzedam kosiarkę, tel. kom. 0692668-521.

Rozdrabniacz buraków Jemioł, tel. kom.
0601-662-915.

Ursus 4512 1989 rok, stan bdb lub 3512
1993 rok, stan bdb, tel. (024) 277-72-47,
tel. kom. 0605-158-374.

Ładowacz do bel zawieszany hydraulicznie, tel. kom. 0781-237-666.

Ciągnik C-330, stan idealny, 1985 rok, tel.
kom. 0602-528-051.

Sprzedam przyczepę wywrotkę 3,5 t, tel.
kom. 0693-177-813.

Massey Ferguson 698 90 KM, 1986 rok,
tel. kom. 0601-635-380.

Ursus 2812, 1993 rok, kabina, tel. kom.
0692-387-028.

Rozrzutnik obornika w stanie bdb.,
tel. (046) 838-25-37.

Roztrząsacz karuzelowy 4-gwiazdowy,
niemiecki, zawieszany, tanio, tel. kom.
0695-066-829.
Talerzówkę 3,20 m, śrutownik bijakowy
ssąco-tłoczący, przetrząsacz karuzelowy
szer. 4m, tel. (046) 839-21-27, tel. kom.
0694-203-717.

Siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom.
0693-830-160.
Silos na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.
Wycinak do kiszonki, tel. kom. 0695634-163.

Przyczepa samozbierająca, 22 noże tnące,
łamany dyszel, ładowność 4 t, Przemysłów, tel. (046) 838-13-40, tel. kom.
0609-541-340.

Rozrzutnik 1-osiowy, stan bdb, tel. kom.
0602-522-478.

Prasę zwijającą John Deere 550, tel. kom.
0600-475-814.

Deutz Fahr DX90, 1990 rok, Ferguson 590,
1988 rok z Turami, przyczepa 6 t sztywna,
tel. kom. 0501-291-914.

Ładowacz zawieszany na tył ciągnika, tel.
kom. 0600-475-814.
Pług 5-skibowy, zabezpieczenia kołkowe,
tel. (042) 719-57-25.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. kom.
0605-925-612.
Prasa zwijająca Sipma 279/1 Farmer, tel.
kom. 0504-202-256.

Sprzedam glebogryzarkę nową, Krępa
32.

Sprzedam przyczepę HL 8011, tel. kom.
0693-177-813.
Sprzedam Ferguson 165, Zetor 6718, tel.
kom. 0785-966-594.
Ciągnik C-355, tel. kom. 0605-900-670.
Ursus 2812, 1993 rok, tel. kom. 0501850-017.

Sprzedam ciągnik Ursus 1224, 1990 rok
produkcji, tel. kom. 0603-061-820.

Kultywator z wałkiem, tel. kom. 0696604-979.

Sprzedam rozrzutnik, tel. kom. 0887380-863.

Ursus C-360 oryginał, kosiarka rotacyjna
polska 1986 rok, ładowacz Cyklop, talerzówka 16 talerzy, Wygoda 8.

Ciągnik C-360 z kabiną, 1986 rok, stan
bdb, tel. kom. 0662-137-178.
Prasa rolująca Claas 46, 1997 rok, stan bdb,
23700 zł do negocjacji, tel. (046) 838-4715 po 19.00-tej.
Kombajn zbożowy Claas Dominator 66
szer.rob. 3,60 m, tel. kom. 0510-420-824.

Tur do C-330, 2 pługi 4-skibowe, tel. kom.
0609-054-760.
Ciągnik Case 5140 125 KM 4x4 1993 rok,
tel. kom. 0509-934-160.

Tury do C-360/330,3512/2812 i T25 na
linke II sekcyjne i III-sekcyjne, łyżka,
widły,krokodyle,nowe mocowania,ceny
promocyjne-transport, tel. kom. 0608128-670.
Betoniarko-mieszalniki zasilane elektrycznie i hydraulicznie od 400 do 800
L duża wydajność,do mieszania betonu,paszi innych materiałów, tel. kom.
0608-128-670.

Sprzedam maskę i błotniki do MF-255,
Ursusa 2812; 3512, tel. kom. 0502-133982.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4 t stan bdb
oraz podwozie (ramę) na niskich kołach
3,5 t 1500 zł, tel. kom. 0601-662-955.
Sieczkarnia Fortszmit E 281Ce rok1988
stan idealny, prasa rolująca Riviera Casalis
RC125 stan BDB zgniot hydrauliczny.

Talerzówka słupska 16 talerzy stan bdb,
tel. kom. 0608-128-670.

Okazja! klacz skarogniada 166 cm,
chodzi w siodle i zaprzęgu, 7 lat, 4000
zł (inne konie), tel. kom. 0506-169-967
0501-369-831.
Szczeniaki Pinczerki, tel. kom. 0500043-501.
Sprzedam labradorki szczeniaki,
tel. (046) 835-32-08.

C-330, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0501-615-395.

Sadzonki aronii dwuletnie, wegetatywne, tel. kom. 0605-090-155.

Sprzedam 2 suki owczarka nimieckiego
długowłose i krótkowłose i 3 szczeniaki
14-tygodniowe długowłose, tel. (046) 83532-05.

Cyklop, tel. kom. 0512-630-603.

Sprzedam niedrogo kwotę mleczną 5000l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.

Sprzedam ratlerki, tel. (046) 835-32-05,
tel. kom. 0604-093-998.

Sprzedam obornik Małszyce, tel. kom.
0606-281-707.

Buda dla dużego psa, tanio, tel. kom.
0609-406-170.

Sprzedam zbiornik na mleko 325 l, tel.
kom. 0693-048-650.

Sprzedam kucyki, tel. (046) 839-65-70.

Sprzedam prasę kostkującą Simpa Z224,
tel. kom. 0603-523-912.
Siewnik nawozowy 800 kg, rozrzut do 24
m, sadzarka do ziemniaków czeska, redło
do ziemniaków, pompa do szamba, tel.
kom. 0600-415-353.
Ciągnik Ursus 5714, 2003 rok, stan bdb, I
właściciel, tel. kom. 0782-152-912.
Waga tucznikowa pojedyncza, tel. kom.
0888-176-412.
MF 255, 1993 rok z kabiną komfortową,
prasa Z 224/2 1999 rok, tel. kom. 0608420-169.
Zetor 10540 4x4, 1998 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Beczka asemizacyjna, plastikowa HTS
Forschnit 8000 L, tel. kom. 0608-420169.
Zetor 7340 4x4, 1997 rok lub Valtra 700,
2002 rok, 75kM z turem, tel. kom. 0692601-689.
C-385, 1981 rok, przyczepa D47, 4,5 t
wywrot, tel. kom. 0692-601-689.
Prasa rolująca Deutezech Fachr Vikom,
2001 rok, Balot 120x120, maksymalne
wyposażenie, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa Z224/2, 2002 rok, tel. kom. 0692601-689.
Ursus 1614 1993 rok, szybka skrzynia;
ciągnik Case 5140 1993 rok 120 KM, tel.
kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088 po
odbudowie, rozrzutnik obornika Duchne
12 t, tel. kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik obornika Brochard 10 t, pionowe wały, talerze do wapna, hydrauliczna
klapa; rozrzutnik obornika Sodimac 11 t
1996 rok, tel. kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik obornika Sodimac 7 t; rozrzutnik obornika Jantil 9 t 1996 rok;
siewnik Fiona do zboża 2,5 m, tel. kom.
0792-999-135.
Siewnik zbożowy Fiona 3 m; siewnik zbożowy Nordsten 3 m; siewnik do kukurydzy
Monosen 4-rzędowy z nawozami, tel. kom.
0792-999-135.
Siewnik do kukurydzy Pneumasen 4-rzędowy z nawozami; wózek widłowy
Komatsu, udźwig 2,5 t z gazem, posiada
kabinę, tel. kom. 0792-999-135.

Łąka 1,11 ha, Uchań Dolny, tel. (046) 83889-78.
Kwota mleczna, Czatolin 188,
tel. (046) 838-82-66.

Kombajn zbożowy Claas Dominator 76,
heder 3,9 m, silnik Mercedes, stan bdb;
siewnik zbożowy Poznaniak 2,7 m, tel.
kom. 0792-999-135.
Zgrabiarka do siana Deutz -Fahr 7 m
hydraulicznie składana; konstrukcja wiaty
stalowej 25x12x4,5 m; rozsiewacz nawozu
Lejly 1500 kg, tel. kom. 0792-999-135.
Przyczepa samozbierająca T072, stan bdb,
tel. (042) 719-58-27.
Sprzedam ciągnik C-355, 8500 zł, tel. kom.
0603-255-944.
Sprzedam beczkowóz ocynkowany 5000
lub 3300 l w idealnym stanie, tel. kom.
0506-829-897.
Sprzedam przyczepe wywrotke, 3t,
3-stronny wywrot, z nadstawkami, jak
nowa, tel. (046) 839-13-43.
Renault 103.14, 4x4, 1987 rok, 105 KM,
wybieraki do kiszonki, Tur do ciągnika,
podnośnik widłowy do ciągnika, John
Deere 2040S, 1987 rok, 4x4, tel. kom.
0600-428-743.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka
do ładowania, tel. kom. 0600-428-743.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka
do ładowania, tel. kom. 0600-428-743.
Kompresor spalinowy Atlas Copco XAS46, 2003 rok, tel. kom. 0600-428-743.
Beczki asenizacyjne 3000 l, 5000 l, 7000
l, tel. kom. 0600-428-743.

Sprzedam ciągnik C-360 rejestrowany,
stan bdb, kultywator14, obsypnik do ziemniaków 3, tel. kom. 0661-951-258.

Ursus C-360 lub C-360P, tel. kom. 0607809-288.
Prasa rolująca Sipma lub Varfama, tel.
kom. 0608-354-272.

Owczarki niemieckie, tanio, tel. kom.
0694-659-124.
Szczeniaki Amstaff, tel. kom. 0668002-182.

Kwota mleczna, tel. kom. 0602-522-478.

Pawie,barzanty, kaczki, kury ozdobne, tel.
kom. 0607-385-987.

Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500167-670.

Szczeniaki Owczarka niemieckiego długowłose, tel. kom. 0660-516-919.

Sprzedam kwotę 10.184 kg, tel. kom.
0668-501-169.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0518-748-133.
Przetrząsaczo-zgrabiarkę 7-gwiazdową
i kloc drzewa lipy, tel. (024) 277-91-85
po 20-ej.
Kwotę mleczną 3900 kg, tel. (046) 83817-45.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0664972-834.
Kwota mleczna 3500 kg, tel. kom. 0663647-066.
Kwota mleczna 26000 o 18-ej, tel. kom.
0501-351-742.
Kwota mleczna 9600 kg, tel. (046) 83889-72.
Sprzedam schładzarnię do mleka 520
litrów, tel. kom. 0601-759-958.
Maty legowiskowe dla bydła, tel. kom.
0512-522-648.
Kompresor 3-cylindrowy trzyfazowy, piła
do cięcia metalu, podnośnik samochodowy
4-kolumnowy typ SDD-215, udźwig 2,5
t, tel. (042) 719-26-70, tel. kom. 0691863-492.
Sprzedam basen na mleko 330 litrów,
tel. (046) 838-71-46.
Sprzedam 4 ha ziemi, 20 kaczek rosołowych, tel. kom. 0728-468-577.
Sprzedam dojarkę, tel. kom. 0601-831-647.
Pług do odśnieżania ciągnikowy, hydrauliczny, tel. kom. 0605-900-670.
Sprzedam kwote mleczną 20000 kg, tel.
kom. 0603-523-912.

Pawie, bażany, kury ozdobne, tel. kom.
0501-330-068.
Oddam młode pieski, tel. kom. 0661185-967.
Sprzedam 10-miesięcznego wilka,
tel. (046) 838-15-72.
Klacz 2,5 roku, maść kara, z paszportem, tel. kom. 0691-768-997.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
Yorki - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Westy - sprzedam, tel. kom. 0668-156494.
Yorki - pies i suczka 1,5 roku, tel. kom.
0668-156-494.
Shi-tzu suczki 7-miesięczne, tel. kom.
0668-156-494.
Sprzedam kuca 7 miesięcy (źróbka) +
bryczka, tel. kom. 0691-270-855.
Sprzedam szczenięta pekińczyki i pińczerki oraz suczkę jamnik półroczna i pies, tel.
kom. 0691-534-526.
Sprzedam 2 suki 14 - miesięczne Beagle,
tel. kom. 0662-294-878.
Szczeniaki owczarka niemieckiego,
tanio, tel. (042) 719-49-79, tel. kom.
0607-992-191.
Kucyki oraz bryczki do kucy, tel. (042) 71949-79, tel. kom. 0607-992-191.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
Darmo oddam szczeniaki. komis Nascar,
ul. Jana Pawła II 56, tel. kom. 0514335-255.
Oddam szczeniaka Amstaffa pręgowany,
tel. kom. 0666-097-127.

Wózek widłowy Desta, udźwig 3,5 t, z
kabiną, duże koła, silnik Zetora, tel. kom.
0792-999-135.

Sprzedam c- 330 1974 rok,dmuchawę poziomą do siana, tel. kom. 0887-491-188.

Sprzedam Sznaucerki miniaturki, tel. kom.
0728-378-209.
Owczarek niemiecki 6-miesięczny, tel.
kom. 0880-689-422.
Konie, tel. kom. 0602-522-478.

Bernardyny, tel. kom. 0606-386-267.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shihtzu, Buldog francuski, angielski, West,
Cavalier, Szpic pomeranian. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0784790-893.

Szczeniaki owczarka niemieckiego mocnej
budowy, 7-tygodniowe i roczną sukę, tel.
kom. 0692-650-224.

Szczeniaki Bernardyny, tanio, tel. kom.
0603-926-226 po 16.00-tej.

Sprzedam jamniczki 7-tygodniowe, tel.
kom. 0601-431-489.
Owczarki niemieckie, 8-tygodniowe,
ciemna sierść, grube łapy, agresywne, tel. kom. 0604-784-713.
Owczarki niemieckie 6-tygodniowe, tel.
kom. 0694-203-751.
Yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego,
oddam w dobre ręce sukę owczarka kakuazkiego, tel. kom. 0608-815-516.
Sprzedam Pekińczyki, tel. (024) 25219-95.
Amstaffy szczeniaki, tel. kom. 0502-601047, 0502-221-091.
Owczarek niemiecki 7-miesięczny, tel.
kom. 0506-152-437.
Syberian haski, Bokser, krycie, tel.
kom. 0694-514-370.
Sprzedam suczkę rasy Staffordshire bull
terrier, w dobre ręce, z rodowodem, tel.
kom. 0506-163-569.

Prasa Sipma Z224, tel. kom. 0608-106-614.

Stajnia u kowala w Nieborowie sprzeda
klacz huculską, ujeżdźoną, tel. kom.
0502-255-043.

Ursus 2812, 1994 rok,stan bdb, od I właściciela, tel. kom. 0608-128-670.

Orkan II, kabina C-360, tel. kom. 0607809-288.

Sprzedam 9-tygodniową Bokserkę, tel.
kom. 0662-235-933.

Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał, od I
właściciela, tel. kom. 0608-128-670.

Ursus 914 lub 1014, tel. kom. 0608354-272.

Sprzedam suczkę 3-miesięczną Owczarka
niemieckiego, tel. kom. 0662-235-933.

Tur 3- sekcyjny do Zetora 3320 i pochodnych stan idealny, tel. kom. 0608-128-670.

Prasa Sipma Z224, 1992 rok, tel. kom.
0604-186-659.

Sprzedam szczeniaki Pekińczyka, tel. kom.
0662-235-933.

Prasa zwijająca Welger RP200, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0660-076-544.

Sprzedam szczeniaki Owczarki Niemieckie
3-miesięczne, tel. kom. 0604-448-293.

Ratlerki 3-miesięczne, tel. kom.
0692-405-410, 0604-109-057 po
16.00-tej.

Oddam młodego pieska, tel. (046) 83032-53.

Handlówkę karpia, 10 zł, gospodarstwo
rybackie Lubianków, tel. kom. 0509109-550.
Owczarek niemiecki długowłosy, agresywny - krycie, tel. kom. 0502-512-939.
York - krycie, tanio, tel. kom. 0502512-939.
York szczenięta, tanio, tel. kom. 0505639-859.
Oddam pieska w dobre ręce, tel. kom.
0509-972-433.
Sprzedam klacz 6 lat wielkopolską,
chodzi w zaprzęgu i pod siodłem, bardzo
spokojna, tel. (042) 719-26-28, tel. kom.
0507-082-633.
Owczarek niemiecki długowłosy 4,5 miesiąca, tel. kom. 0609-167-023.
York dorosły i szczenięta, tel. kom. 0504742-939.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów. USG, Rentgen,
EKG, badania labolatoryjne na miejscu,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.
Sprzedam karmę dla zwierząt (pies, kot),
tel. kom. 0501-735-775.
Oddam pieska kundelka, 8-miesięcznego
ładnego i czujnego w dobre ręce, tel. kom.
0607-648-722.
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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

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Telefony w Głownie:

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

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

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

List otwarty w obronie
wolności słowa

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10, 046-837-20-22,
046-837-26-74.
Gaz butlowy: 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

Informacje:
Informacja PKP 046-837-94-36
Informacja o krajowych numerach tp 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 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

Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

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

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

Apteki:

Wystawy:

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

 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer,czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięć osób.
 Prace Kazimierza Strzemińskiego, na wystawie
zaprezentowane zostaną prace olejne oraz akwarelowe. Dominującymi tematami są pejzaże, portrety,
martwa natura oraz architektura, otwarcie 7 grudnia
o godzinie 15.00, Muzeum w Łowiczu.

Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy:
042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

- 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

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

krytykom. Dlatego stwierdzamy publicznie: podpisujemy się pod zdaniem, które wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz.
Socjolog prof. Andrzej Zyberto- Powtarzamy: Adam Michnik wielokrotwicz został skazany prawomocnym nie argumentował: ja tyle lat siedziałem
wyrokiem za zdanie, które pojawi- w więzieniu, to teraz mam rację.
List, zamieszczony w Rzeczpospolitej
ło się w jego publicystycznym artykule w „Rzeczpospolitej”. Brzmiało ono: i na jej stronie internetowej, podpisało po„Adam Michnik wielokrotnie powtarzał: nad 4,5 tysiąca osób.
ja tyle lat siedziałem w więzieniu, to teraz mam rację”. Jest rzeczą oczywistą,
Groźba sądokracji
że zdanie to nie miało charakteru cytaList w obronie wolności słowa opublitu, ale parafrazy. Miało ono, zdaniem
autora, ilustrować sposób argumenta- kowany w „Rzeczpospolitej”, a podpicji Michnika. My, niżej podpisani, bez sany przez kilka tysięcy sygnatariuszy,
względu na to, czy zgadzamy się z stawia na porządku dziennym spratakim podsumowaniem argumentacji wę ingerencji wymiaru sprawiedliwości
Michnika, czy uważamy je za przesad- w wypowiedzi publicystów. (…) Próba
ne, twierdzimy, że publicysta ma prawo zbyt dalekiego rozciągnięcia działania
formułować tego typu, również błędne, wymiaru sprawiedliwości niszczy natuopinie na temat uczestników publicz- ralne mechanizmy regulujące funkcjonej debaty. Sytuacja, gdy sąd rozstrzy- nowanie wspólnoty i podważa autorytet
ga trafność publicystycznego artykułu, prawa. Oddaje natomiast niezwykle ara jeśli nie zgadza się z nim, skazuje jego bitralną władzę w ręce prawników. Nic
autora, jest absolutnie nie do przyjęcia. więc dziwnego, że jest dla nich pokusą
Jest aktem cenzury i łamaniem wolno- trudną do odparcia. Przeświadczenie,
ści słowa. Nie pierwszy raz Adam Mich- że wszelkie problemy życia społecznego
nik pozywa swoich krytyków przed sąd winien rozstrzygać paragraf, jest przejai nie pierwszy raz uzyskuje wyrok za wem współczesnej utopii. Jest także wygłoszenie nieprzychylnych mu opinii. razem pychy korporacji, która wyobraProblemem nie jest jednak osoba re- ża sobie, że jest władna decydować
daktora „Gazety Wyborczej”, ale prakty- o kształcie ludzkiego świata. (…)
Twórca koncepcji trójpodziału władzy,
ka, która daje sądom władzę skazywania autorów za ich opinie. Jako osoby Montesquieu, ostrzegał, że nie można
piszące i formułujące swoje oceny nie „strasznej” władzy sądzenia powierzać
możemy się zgodzić, aby wpływowe zamkniętej kaście sędziów, gdyż propostacie wykorzystywały sądy w na- wadziłoby to do nowego rodzaju tyranii.
szym kraju dla zamykania ust swoim Dlatego postulował, aby grupą, na któ-

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

rej opiera się wymiar sprawiedliwości,
byli wybierani doraźnie ławnicy. Obrońcy status quo twierdzą, że nie jest to
możliwe dzisiaj, przy narastającej komplikacji i profesjonalizacji wymiaru sprawiedliwości.
Argumentacja ta nie wydaje się przekonująca, gdyż nadmierna zawiłość,
przez apologetów zwana profesjonalizacją, nie świadczy najlepiej o stanie danej
dziedziny. Zwykle niepotrzebna złożoność regulacji służy jej strażnikom, którzy
w ten sposób osłaniają się przed kontrolą społeczną, a swojej fachowości nadają
wymiar nieledwie wiedzy tajemnej, niedostępnej śmiertelnikom. To rozszerzające
się zjawisko podważa demokrację. Najbardziej niepokojący wymiar tego procesu obserwujemy we współczesnym wymiarze sprawiedliwości.
Jeśli przyjmiemy argumentację o konieczności pozostawienia prawa wyłącznie w rękach prawników ze względu na
jego złożoność, to tym bardziej powinniśmy kontrolować ową trzecią władzę
i patrzeć jej na ręce. Tym ostrzej powinniśmy stawiać jej granice. Jedną z nich
musi być wolność słowa, bez której kontrola i krytyka nie jest możliwa. Jeśli to
sądy będą decydować o tym, co wolno
pisać publicystom - a do takich konsekwencji prowadzą precedensy, z których
jeden to wyrok na Zybertowicza - to jakakolwiek kontrola sądokracji okaże się
niemożliwa. (…)
Ograniczenia nakładane na media
są czasami pozytywnie przyjmowane
przez ludzi dobrej woli, którzy zaczyna-

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 4 grudnia:
 kino nieczynne
Piątek-niedziela, 5 - 7 grudnia:
godz. 16.00 - „Lucky Luke na Dzikim Zachodzie”
- film animowany.
Nowy Jork, rok 1855. Grupa pionierów w ciągu 80
dni musi dotrzeć do Kalifornii, by osiedlić się na przyznanych im terenach. W podróży na Zachód pomaga
im nieustraszony stróż prawa, Lucky Luke. Tymczasem
banda Daltonów okrada nowojorskie banki i zrobi
wszystko, by uprzykrzyć życie nie tylko Lucke’owi,
ale i pionierom.
 godz. 18.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku”
- komedia.
Wielowątkowa historia uwikłanych w niespodziewany splot wydarzeń uczestników zjazdu lekarzy,
który odbywa się w ekskluzywnym hotelu nad morzem. Lawina wydarzeń wciąga po kolei wszystkich
bohaterów, a swoista „parada oszustów” wydaje się
nie mieć końca.
 godz. 20.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku ”
Poniedziałek, 8 grudnia:
 godz. 18.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku”
 godz. 20.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku ”
Wtorek-środa, 9 - 10 grudnia:
 godz. 16.00 - „Lucky Luke na Dzikim Zachodzie”
 godz. 18.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku”
 godz. 20.00 - „To nie tak jak myślisz, kotku”

Inne

Czwartek, 4 grudnia:
 godz. 19.00 - XLI Slam Poetycki - Turniej Prezentacji Poetyckich, Klub Pracownia,wstęp wolny

Koncerty

Sobota, 6 grudnia:
 godz. 21.00 - Koncert reggowej formacji „PALI
SIĘ”, Klub Pracownia, bilety 7 zł.

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 4.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pt.
5.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
sob. 6.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
ndz. 7.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pn. 8.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
wt. 9.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
śr. 10.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
czw. 11.12. 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. 7.12. 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

Wystawy:

 „Podróże do świata” - wystawa ponad 80-ciu
prac fotograficznych Lecha Kowalskiego, Muzeum
Regionalne przy TPMG w Głownie, czynna do 10
stycznia 2009 r.

ją mieć dość panoszącej się agresywnie również w Polsce mediokracji. Paradoksalnie jednak ograniczenia takie
wzmacniają jedynie najbardziej niebezpieczne jej przejawy, eliminując pluralizm,
a więc wewnętrzną debatę i konkurencję,
która wytwarza przeciwciała pozwalające - choćby czasowo i fragmentarycznie
- oczyszczać się medialnemu światu.
Najbardziej wpływowe i silne media,
które mieszczą się w dominującym kulturowo-politycznym nurcie, nie obawiają się takich ograniczeń. One je wykorzystują przeciw swoim konkurentom
i krytykom. Najlepszym tego przykładem w Polsce jest „Gazeta Wyborcza”
i jej redaktor Adam Michnik osobiście,
który regularnie wytacza procesy krytykującym go publicystom. Wytacza je,
wykorzystując również finansową potęgę stojącej za nim instytucji. (...)
Sędziowie funkcjonują w pewnych
środowiskach, mają określone poglądy, co więcej, wywodzą się z pewnej
tradycji. W Anglii np. kulturowa tradycja
narzuca sędziom bardzo wysokie standardy etyczno-obyczajowe. Wynikają
z nich określone zachowania, które czynią ich bardziej odpornymi na rozmaite
naciski. Można odnieść wrażenie, że
w Polsce wygląda to inaczej. Dlatego
tym bardziej nie wolno pozwalać sądom na ingerencję w delikatną materię wolności słowa.
Bronisław Wildstein
Rzeczpospolita,
2 grudnia 2008.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
Córeczki
- państwu Chyżewskim z Nieborowa
- państwu Zabostom z Goleńska
- państwu Gajdom z Łyszkowic
- państwu Ledzionom z Zawad

SYNKOWIE
- państwu Ciesielskim z Łowicza
- państwu Niedzielskim z Kiernozi
- państwu Goliszewskim z Łowicza
- państwu Pęśko z Łowicza
- państwu Wysokim z Parmy

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 2.12.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,30 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,20 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,10 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 3,00-3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,60 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-3,50 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 28.11.2008 r.

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

0,80-1,00
kg
1,00-1,50
kg
0,80-1,50
szt.
0,80-2,00
kg
4,00-6,50
15 szt.
4,00-6,00
15 szt.
1,50-3,00
szt.
3,00-3,50
kg
1,50-2,50
szt.
1,00-1,50
kg
0,9 litra 19,00-23,00
3,00-4,00
kg
4,00-6,00
kg
1,00-1,50
kg
1,00-1,50
pęczek
2,50-6,00
kg
0,50-1,50
szt.
5,00-7,00
kg
2,00-2,50
kg
2,50-3,50
pęczek
1,00-1,50
pęczek
0,50-1,50
pęczek
1,50-2,50
szt.
0,50-1,00
kg
2,00-3,00
kg
2,00-2,50
szt.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 2.12.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 fryzjer
 tokarz
 sprzedawca-kasjer
 sprzedawca
 pracownik zakładu pogrzebowego
 elektryk
 nauczyciel fizyki
 przedstawiciel handlowy
 pilarz - kierowca
 ogrodnik terenów zieleni
 pośrednik sprzedaży ratalnej
 kasjer
 osoba wykładająca towar na półki
 technik - mechanik specjalista ds. elektroniki
 barman
 elektryk-konserwator
 kierowca autobusu
 pielęgniarka
 psycholog
 kierowca samochodu ciężarowego
+ADR
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Kocierzew

Uratować starą plebanię
Wszystko wskazuje na to,
że starania parafii w Kocierzewie o wpis budynku starej
plebanii do rejestru zabytków
jeszcze w tym roku, zakończą
się powodzeniem. Datowana
na 1905 roku plebania będzie
zachowana, ponieważ planowana jest jej restauracja, celem przywrócenia pierwotnego wyglądu i funkcji.
niosek o wpis do rejestru zabytków złożony był przed
W
kilkoma laty, w tym roku został on
ponowiony. Proboszcz parafii w Kocierzewie ks. Jan Janik nie ukrywa,
że decyzja konserwatora będzie dla
niego wiążąca. Jeśli budynek zostanie uznany za zabytek, to trzeba

go ratować i chronić, jeśli nie - należy go rozebrać, teren uporządkować i rozważać możliwość budowy
nowej plebanii, przystosowanej do
potrzeb parafii i ilości księży. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę to, że
w parafii pracuje dwóch księży, ale
może kiedyś będzie tylko jeden,
a parafian ubywa.
Stara plebania nie jest wykorzystywana od kilkudziesięciu lat.
W 1968 roku rozpoczęto budowę
nowej plebanii, która funkcję tę pełni do dzisiaj. Budynek jest za duży,
a jego architektura o wątpliwych
walorach, w niczym nie nawiązuje
do otoczenia zabytkowego kościoła.
Marian Rożej ze skierniewickiej
Stara plebania parafii w Kocierzewie Południowym to urokliwy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków mówi,
budynek w stylu dawnych dworków, liczący około 100 lat.

że procedura zapewnienia staremu obiektowi ochrony jest już na
ukończeniu. Przyznaje też, że niewiele tego typu budynków nie posiada jeszcze zapewnionej prawem
ochrony. Bo ta możliwa jest nie tylko poprzez wpis na listę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale
także poprzez wpis do gminnej ewidencji lub poprzez fakt lokalizacji
w strefie konserwatorskiej. Zdarza
się, że obiekty mają prawną ochronę podwójną lub potrójną.
Jakie walory przemawiają za tym,
że warto ten budynek ocalić? Rożej mówi, że wystarczy porównać
budynek obecnej i starej plebanii,
aby nie mieć wątpliwości. O wpisaniu do rejestru zabytków decydują względy historyczne, artystyczne

i naukowe. W tym konkretnym
przypadku walory artystyczne oraz
stan techniczny budynku wskazują
na to, że warto go zachować. Dodaje
też, że wpis do rejestru daje możliwości starania się o różne dostępne
fundusze na renowację budynku.
Rozważając możliwość ratowania starej plebanii, parafia zleciła
wykonanie inwentaryzacji 103-letniego budynku. Opracowanie to
przygotował łowicki rzeczoznawca budowlany Albin Szymajda.
Pytaliśmy go, co sądzi o budynku
w Kocierzewie. - To bardzo cenny
obiekt, który koniecznie trzeba ratować. Po prostu - relikt dawnej formy
zabudowy, dziś zapomnianej, którą nazywano „gospodarstwo proboszczowskie”. Szymajda mówi,
że sama forma architektoniczna budynku plebanii jest taka „miła dla
oka”. Każde pomieszczenie w plebanii miało swoją ściśle określoną
i dobrze przemyślaną funkcję. Ważne
też jest położenie budynku, łącznie
ze skierowaną na południe werandą.
(mwk)

Łowicz i Złaków Kościelny na przedwojennych filmach
Na stronie internetowej łowickiego ratusza, klikając
w baner zatytułowany „Unikatowe filmy z Łowicza” można
wejść na podstronę z trzema
bardzo interesującymi filmami nakręconymi na kilka lat
przed wybuchem II wojny
światowej.

I

ch autorem jest amerykański
dziennikarz, fotograf i filmowiec
pochodzący z Nowego Jorku Julien Bryan, który w latach 30. i 40.
ubiegłego wieku był kierownikiem
amerykańskiej ekspedycji filmowej
do Europy Środkowej. Bryan jest
autorem wielu filmów dokumentalnych z tego okresu, ukazujących nie
tylko Polskę, ale także nazistowskie
Niemcy i ZSRR.

Do Łowicza przyciągnęły go zapewne opowieści o barwnych strojach ludowych, obyczajach i architekturze. Filmy są czarno-białe, ale
nie przeszkadza to poczuć klimatu
tamtych czasów.
Film: Katolickie wesele w Łowiczu z 1937 roku, to kompilacja
ujęć wykonanych w czasie procesji, która przeszła dookoła katedry,
z ujęciami ze ślubu, które pojawiają
się pod koniec filmu. Widać chorągwie, kobiety i dziewczynki w wełniakach, mężczyzn w strojach ludowych, parę młodą i żołnierza WP
w umundurowaniu.
Dwa kolejne filmy - jeden na
pewno z 1936 roku - zatytułowane Szkoła i Łowicka wieś oraz Rolnictwo w centralnej Polsce, zostały
nakręcone w Złakowie Kościelnym.

Na filmach widać kościół, słynne Przytulisko, szkołę podstawową, ale są także ujęcia dzieci grających w dwa ognie przy kościelnym
murze, uczących się w szkole. Nie
brakuje także ujęć z samej miejscowości, widać domy kryte strzechą
i ich mieszkańców w prostych, codziennych strojach. Na filmie dotyczącym rolnictwa, widać rolników
w czasie prac polowych, przy wykopkach i pracy w obejściu. Szczególnie ciekawa jest praca przy
sieczkarni napędzanej końmi, dziś
takie urządzenia możemy zobaczyć
w skansenie w Maurzycach.
Naczelnik wydziału promocji
w ratuszu Artur Michalak powiedział nam, że sygnał o filmach
otrzymał od jednego z łowiczan.
Znajdują się one na stronie Amery-

był pod wielkim wrażeniem bohaterstwa warszawiaków, doceniał je
bo sam był żołnierzem, który przez
7 miesięcy walczył po Verdun
w czasie I wojny światowej. W wywiadzie, jakiego udzielił 16 września 1939 roku Expresowi Porannemu powiedział: - Gdyby Spartanie
odżyli i zobaczyli Wasz heroizm i bohaterstwo, waleczny i dzielny ten naród schyliłby przed Wami czoło.
Film „The Siege” - Oblężenie
obejrzało w latach 1940 - 1941
w USA około 60 mln widzów, dlatego ówczesnym Amerykanom tego
kraju, walcząca Polska znana była
właśnie z obrazów z tego filmu.
Mężczyźni dyskutujący na Starym Rynku. W tle budynek Gimna- Mimo to w Polsce obraz Bryana jest
szerszej nieznany.
(tb)
zjum im. ks. Paniatowskiego, dziś muzeum.
kańskiego Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie. Michalak
podkreśla, że w przyszłości na stronie pojawią się także inne dokumentalne filmy o Łowiczu sprzed lat, bo
jest ich sporo. Przy okazji apeluje
o informacje o takich filmach.
Wymieniając autora wspomnianych trzech filmów, warto przypomnieć, że nazwisko Julien Bryan
słynne z innego powodu. Filmowiec od 7 września 1939 roku był
w walczącej Warszawie. Przez dwa
tygodnie nakręcił wiele scen, także
z przedmieść, oraz z podwarszawskich wsi, które składają się na film
dokumentalny o walczącej stolicy - Łowickie stroje ludowe, chusty na głowach, koc zamiast płaszjedyny jaki został nakręcony pod- cza narzucony na ramiona - takie sceny można zobaczyć w filczas oblężenia. Dokumentalista mie z 1937 roku.
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Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan Łowicz

Wszyscy chcieli siê pokazaæ
 PELIKAN Łowicz - ZNICZ Pruszków 4:1 (3:1)
1:0 - Łukasz Stręciwilk (6), 2:0 - Daniel
Kokosiński (26 samobójcza), 3:0 - Cezary Stefańczyk (32), 3:1 - Paweł Kaczmarek
(43), 4:1 - Adrian Dąbrowski (47).
Pelikan: Jędrzejewski - Cichoń (46 Pomianowski), Czerbniak, Michalski (46 Buczyński), Bojaruniec - Bolimowski (46
Myszka), Tomasz Łopata (46 Berc), Stefańczyk (55 Pomarański), Stręciwilk (46
Bińkowski) - Grzelczak, Stencel (46 Dąbrowski).
Znicz: Błażejczyk (46 Pazdan) - Mikołaj Rybaczuk, Piotrowski, Kokosiński (46
Buga), Maciej Rybaczuk - Zubrzycki, Osoliński, Wocial, Kaczmarek - Florian (46
Aleksandrowicz), Bzdęga.
Łowicz, 29 listopada. Co prawda w
meczu z pierwszoligowym Zniczem Pruszków łowicki Pelikan poprowadził trener
Robert Wilk, ale z boku poszczególnym
piłkarzom przyglądał się Jarosław Araszkiewicz, który w niedługim czasie po spotkaniu podpisał z klubem ze Starzyńskiego
półtoraroczny kontrakt. Nie może więc dziwić bardzo duże zaangażowanie poszczególnych piłkarzy, którzy ostatecznie pokonali
wyżej notowanych rywali 4:1 (3:1).

Prezes Jolanta Papuga stawia na duet trenerski Araszkiewicz - Wilk.
Rozpoczęło się jednak od niepotrzebnego zgrzytu. Przed meczem do łowickiej
szatni wszedł trener Bogdan Jóźwiak,
który zamierzał przedstawić skład. Dopiero
wówczas dowiedział się, że zadanie to powierzono Wilkowi.
W łowickiej drużynie pojawiło się
aż dziewięciu testowanych graczy.

Pierwsza połowa mogła się podobać, po przerwie było już znacznie gorzej...

W pierwszej połowie desygnowani do gry
zostali trzej „nowi”. Najlepiej znany łowickim kibicom jest Krystian Bolimowski - wychowanek klubu znad Bzury, który ostatnio grał w MKS Kutno. Kolejnym
jest Tomasz Łopata (rocznik 1989), który
jest synem grającego kiedyś w Łowiczu Grzegorza Łopaty. Trzecim kandydatem
do gry w klubie przy ul. Starzyńskiego 6/8
jest Łukasz Stręciwilk - pomocnik Stali Stalowa Wola, który rundę jesienną spędził w Stali Poniatowa.
Ta trójka zaprezentowała się bardzo poprawnie na tle graczy Znicza i stąd zostali
pozostawieni na dalsze testy w Pelikanie.
W gronie tym znalazł się także Adrian
Dąbrowski - osiemnastoletni napastnik
A-klasowego KS Teresin.
Nie znaleźli natomiast uznania pozostali
gracze: Łukasz Berc i Przemysław Bińkowski (Ceramika Opoczno), dwudziestoletni
stoper - Damian Buczyński (KS Teresin),
Mariusz Myszka (wychowanek Stali Stalowa Wola, ostatnio Łada Biłgoraj) i Bartosz Pomarański (Ursus Warszawa). Nie ma
się jednak czemu dziwić. Ta druga połowa
była po prostu nudna.
Paweł A. Doliński

4.12.2008 r.

Piłka nożna - sparingowy mecz Pelikana II

Remis rezerw z SMS

 UKS SMS Łódź - PELIKAN II Łowicz 1:1 (0:0)
1:0 - Mateusz Cholewiak (76), 1:1 - Jarosław Walczak (79).
Pelikan II: Jędrzejewski - Osowski
(46 Zwierz), Plichta, Górski, Walczak - Zimecki (46 Sut), Cipiński (68 Dziedziela),
Kaźmierczak (46 Demidowicz), Rembowski (60 Patos) - Kutkowski (46 Kosiorek),
Myczka (55 Domińczak).
Łódź, 28 listopada. W ostatnim już
tegorocznym sparingu zespołu rezerw Pelikana rozegranym w Łodzi czwartoligowcy z Łowicza zremisowali z występującym
w III lidze UKS SMS. Co prawda w 76.
minucie gospodarze objęli prowadzenie
po uderzeniu Mateusz Cholewiaka,
ale już trzy minuty później wynik meczu
ustalił Jarosław Walczak.

Dwa medale Dawida
Sochaczew, 11 listopada. Dwa medale wywalczył podczas Otwartych Zawodów Pływackich z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Burmistrza Sochaczewa
wywalczył młody łowiczanin - Dawid
Skóra. Drugoklasista z SP 1 Łowicz wywalczył brąz na dystansie 50 m kraulem
i srebro na dystansie 50 m grzbietem. Na tym
drugim dystansie zawodnik reprezentujący
skierniewicką Nawę przez większość dystansu płynął na pierwszym miejscu, ale na
ostatnich metrach wyraźnie zwolnił.
Konstantynów Łódzki, 20 listopada. W kolejnym swoim starcie Dawid
Skóra rywalizował na konstantynowskiej
pływalni podczas pierwszej rundy Zawodów
Klas II, których organizatorem jest Łódzki
Okręgowy Związek Pływacki. Łowiczanin
w kraulu na piersiach na dystansie 25 m pobił swój rekord życiowy, a czas 20,54 s dał
mu ósme miejsce.
Jeszcze ciekawsza była rywalizacja
na dystansie 25 m stylem grzbietowym,
w której niestety nasz młody pływak znowu

Historyczny sukces Laktozy
rywa finał. Laktozie brakło dwóch minut
do rzutów karnych…
To jednak ogromny sukces tych młodych
piłkarzy szkolonych od roku przez trenera
Balika. Dla małego klubu to historyczny,
bo pierwszy awans młodych piłkarzy
do prestiżowych finałów wojewódzkich.
Na ten sukces zawodnicy z Łyszkowic ciężko pracowali i sprawili ogromną niespodziankę. Radość była bardzo duża.
Obaj finaliści awansowali do finału wojewódzkiego turnieju o puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, który odbędzie się
7 grudnia w Łodzi. Przeciwnikami Laktozy
będą drużyny Widzewa Łódź, Salosu Sieradz
i Niezapominajek Tomaszów Mazowiecki.
Królem strzelców turnieju został Mateusz Bartosiewicz (Laktoza), który zdobył 6. goli, a najlepszymi zawodnikami zaś
Dominik Kaliński (Olimpia) i Tomasz
Szufliński (Pelikan).
Grupa A:
 SAS VIS 2007 Skierniewice - GLKS
Sadkowice 2:0
 OLIMPIA Niedźwiada - JUVENIA
Wysokienice 0:2
 GLKS Sadkowice - OLIMPIA
Niedźwiada 1:2
 SAS VIS 2007 Skierniewice - PELIKAN Łowicz 0:0
OLIMPIANiedźwiada-PELIKANŁowicz0:2;br.:DamianKoziełiDominikBogusz.
 JUVENIA Wysokienice - GLKS
Sadkowice 0:2
 PELIKAN Łowicz - JUVENIA Wysokienice 3:1; br.: Dominik Bogusz 2 i Julian Rosa.

 SAS VIS 2007 Skierniewice - OLIMPIA Niedźwiada 3:0
 JUVENIA Wysokienice - SAS VIS
2007 Skierniewice 1:6
 GLKS Sadkowice - PELIKAN Łowicz 0:4; br.: Dominik Bogusz 2, Julian
Rosa i Marcel Gędek.
Grupa B:
 WIDOK Skierniewice - OLIMPIA
Chąśno 0:0
 LAKTOZA Łyszkowice - RAWKA
Bolimów 3:1; br.: Mateusz Bartosiewicz 3.
 OLIMPIA Chąśno - LAKTOZA
Łyszkowice 1:3; br.: Patryk Grzegory-Roróg - Mateusz Bartosiewicz, Bartosz Placek
i Krystian Siatkowski.

Zmiany kadrowe:
PRZYBYLI: Trener Jarosław Araszkiewicz. UBYLI: Tomasz Augustyniak
(?), Adam Dylewski (?), Radosław Kowalczyk (?), Dariusz Kozubek (?). W KRĘGU ZAINTERESOWANIA: Krystian Bolimowski (wychowanek Pelikana, ostatnio
MKS Kutno), Adrian Dąbrowski (KS Teresin), Tomasz Łopata (Ceramika Opoczno) i Łukasz Stręciwilk (Stal Stalowa
Wola, ostatnio Stal Poniatowa).
(p)

Pływanie

Piłka Nożna - Halowy Turniej Rocznika 1996

Skierniewice, 29 listopada. Niespodziewanym rozstrzygnięciem zakończyły się eliminacje okręgowe Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego rocznika 1996. Wzięło
w nim udział dziesięć zespołów, a do półfinałowej czwórki awansowały aż trzy zespoły z powiatu łowickiego.
W półfinale emocjonujący mecz prowadzonej przez łowickiego trenera Artura Balika - Laktozy i Pelikana - Marcina
Rychlewskiego zakończył się bezbramkowym remisem, ale gracze z Łyszkowic
zachowali więcej zimnej krwi i oni zwyciężyli sprawiając ogromną niespodziankę i gwarantując sobie udział w finale turnieju województwa łódzkiego. W drugim
półfinale Olimpia Chąśno (trener Witold
Kunikowski) nie sprostała ekipie SAS
Vis 2007 Skierniewice
Finał był również bardzo emocjonujący i do końca nie wiadomo kto zwycięży.
SAS miał więcej zawodników zmieniał się
piątkami i jego piłkarze mieli tym samym
więcej sił. To jednak Laktoza zdobyła prowadzenie. Mateusz Bartosiewicz w swoim stylu wymanewrował dwóch zawodników ze Skierniewic, położył bramkarza
i było 1:0. SAS wyrównał z rzutu karnego i za chwilę dołożył jeszcze jedną bramkę. Gracze Laktozy grali jednak do końca.
Na dwie minuty przed końcem ponownie Bartosiewicz znalazł się sam na sam
z bramkarzem i wykorzystał ją znakomicie. Mecz był bardzo wyczerpujący - trwał
bowiem 20. minut. W dogrywce strzał życia gracz ze Skierniewic i złoty gol prze-

Zatem w posezonowych meczach kontrolnych drużyna trenera Bogdana Jóźwiaka ma całkiem niezły bilans: dwa mecze z zespołami występującymi w III lidze
i na koncie zwycięstwo i remis. Przypomnijmy, że w poprzednim spotkaniu łowiczanie pokonali MKS Kutno 1:0.
(p)

 MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 2:2
LAKTOZAŁyszkowice - MAZOVIA
Rawa Maz. 1:0; br.: Krystian Siatkowski.
 RAWKA Bolimów - OLIMPIA Chąśno 0:3; br.: Dominik Kaliński 2 i Dominik Kotlarski.
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka RAWKA Bolimów 2:2
 WIDOK Skierniewice - LAKTOZA
Łyszkowice 1:0
 RAWKA Bolimów - WIDOK Skierniewice 1:0
 OLIMPIA Chąśno - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 4:0; br.: Patryk Okraska 3 i Dominik Kaliński.

Drużyna Laktozy Łyszkowice odniosła historyczny sukces awansując do finału Turnieju Marszałkowskiego.

popełnił na końcówce identyczny błąd jak
w Sochaczewie. Finisz ma niedopracowany
i dopłynął w stylu grzbietowym na samych
nogach - opowiadał jego ojciec i zarazem
trener, Marcin Skóra. Ostatecznie pływak Nawy Skierniewice zajął szóste miejsce
z czasem 23,23 s, a strata do pierwszego wyniosła tylko 0,81 s.
Druga odsłona tej rywalizacji zaplanowane jest na 14 lutego 2009 roku, a zawody odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim.
25 m stylem dowolnym: 1. Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź) 17,95 s, 2. Kajetan Kłopot (SP 19 Łódź) 19,29 s, 3. Antoni Chudzik (Olimpijczyk Aleksandrów)
19,54 s, 8. Dawid Skóra (Nawa Skierniewice) 20,57 s.
25 m stylem grzbietowym: 1. Antoni Chudzik (Olimpijczyk Aleksandrów) 22,42 s,
2. Jakub Kałużny (Olimpijczyk Aleksandrów) 22,42 s, 3. Marcin Nieckarz (UKS
190 Łódź) 22,89 s, 6. Dawid Skóra (Nawa
Skierniewice) 23,23 s.
(p)
Mecze półfinałowe:
 PELIKAN Łowicz - LAKTOZA
Łyszkowice 0:0, w rzutach karnych 1:2.
 SAS VIS 2007 Skierniewice - OLIMPIA Chąśno 2:0
Mecz o 3. miejsce:
 PELIKAN Łowicz - OLIMPIA Chąśno 0:0, w rzutach karnych 0:2.
Mecz o 1. miejsce:
 SAS VIS 2007 Skierniewice - LAKTOZA Łyszkowice 3:2 (2:2); br.: Mateusz
Bartosiewicz 2.
1. Vis 2007 Skierniewice
6 16 16-3
2. Laktoza Łyszkowice
6 10 9-6
3. Olimpia Chąśno
6
8 8-5
4. Pelikan Łowicz
6 12 9-1
5. Widok Skierniewice
4
5 3-3
GLKS Sadkowice
4
3 3-8
7. Rawka Bolimów
4
4 4-8
Juvenia Wysokienice
4
3 4-11
9. Olimpia Niedźwiada
4
3 2-8
Mazovia Rawa Maz.
4
2 4-9
W ekipie łyszkowickiej Laktozy grali:
Arkadiusz Stradza - Mateusz Bartosiewicz
(6. bramek w turnieju), Krystian Siatkowski
(2), Bartosz Placek (1), Damian Kopiński,
Martin Adach, Maciej Malewski, Mateusz
Nezdropa i Paweł Szymajda - trenerem zespołu jest Artur Balik.
Trzecie miejsce w skierniewickich eliminacjach wywalczyła drużyna Olimpii Chąśno: Daniel Latoszewski - Dominik Kaliński
(3), Patryk Okraska (3), Patryk GrzegoryRoróg (1), Dominik Kotlarski (1), Martyna Wiankowska, Piotr Kowalski i Wiktor
Jabłoński - trenerem zespołu Witold Kunikowski.
W zespole łowickiego Pelikana grali: Jan
Ruciński i Krystian Krawczyk - Dominik
Bogusz (5), Julian Rosa (2), Damian Kozieł (1), Marcel Gędek (1), Bartek Guzek,
Tomasz Szufliński, Patryk Fudała, Bastian
Jarosz i Michał Fabijański - trenerem zespołu jest Marcin Rychlewski.
(p)
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Piłka siatkowa - 8. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Jutro koñcz¹ rundê wstêpn¹
Łowicz, 28 listopada. Dziewiętnaście ekip, które rywalizuje w tegorocznych Amatorskich Mistrzostwach Łowicza
w piłce siatkowej, w najbliższy piątek kończą rundę wstępną. W rundzie finałowej zespoły zagrają w dwóch grupach. Grupa mistrzowska składać się będzie z dziewięciu
zespołów, które zajęły odpowiednio cztery
pierwsze miejsca w grupach A i B w rundzie
wstępnej oraz zespół wyłoniony w pojedynku barażowym z zespołów, które zajęły piąte miejsca w grupach w rundzie wstępnej.
Zatem zapowiada się ciekawa walka o finałowe miejsca.
W grupie A dwa zespoły już są pewne
awansu. Podopieczni trenera Tomasza
Czubaka z UKS Ekonomik pauzowali
w tej kolejce i oddali pierwsze miejsce ekipie z Głowna. „Bankierzy” pokonali UKS
Korabka Łowicz. Zespół trenera Pawła
Tomczaka zagrał ambitnie tylko w pierwszej partii, którą przegrał dopiero przy stanie 25:27. Potem było już znacznie gorzej.
Zatem UKS Korabka będzie musiał jeszcze
powalczyć o miejsce w finale. Podobnie jest
z ekipami Agata Team i ZSP Zduńska Dąbrowa. Zadecydują zatem wyniki ostatniej
kolejki rundy wstępnej.
W grupie B w czołówce są nadal cztery zespoły, które odskoczyły od rywali.
Na pierwszym miejscu pozostaje LKS Retki, który miał trochę kłopotów w spotkaniu
z Esatto Team. Młodzież z BS TKKF 45
Głowno pokonała łowickiego Orła 3:0.
Szansę na piąte miejsce, które daje prawo gry w barażu, mają trzy drużyny: Kia
Motors, Zatorze i ZSP nr 1. Rozstrzygnięcie zapadnie już w ten piątek. Zespoły, które nie zagrają w rundzie finałowej walczyć
będą w grupie o miejsce 10-19.
7. kolejka AMŁ grupa A:
 ZSP Zduńska Dabrowa - II LO Łowicz 3:0 (25:18, 25:19, 25:22)
 AGATA TEAM Łowicz - ZSP 2
BLICH Łowicz 3:0 (25:12, 25:13, 25:11)
 LKS II Retki - PIJARSKA Łowicz
3:0 (25:10, 25:19, 25:14)
 TKKF BS Głowno - UKS KORABKA Łowicz 3:0 (27:25, 25:17, 25:16)
Pauza: UKS EKONOMIK Łowicz.
1. TKKF BS Głowno
7 21 21:0
2. UKS Ekonomik Łowicz 7 19 21:5
3. Agata Team Łowicz
7 13 15:9
4. ZSP Zduńska Dąbrowa
7 12 13:10
5. UKS Korabka Łowicz
7 11 13:13
6. II LO Łowicz
7
9 9:12
7. LKS II Retki
6
5 7:15
8. ZSP 2 Blich Łowicz
7
3 6:15
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Piłka siatkowa - 11. i 12. kolejka VI edycji BLS

Bzura lepsza “na szczycie”
Bielawy, 29-30 listopada. Wszystko
wskazuje na to, że mistrzami VI edycji Bielawskiej Ligi Siatkówki zostaną zawodnicy UKS Bzura. W meczu na szczycie ekipa
z Soboty pokonała najgroźniejszego rywala - drużynę Green Steel 3:1. W pojedynku
tym zespół z Borowa wygrał pierwszego seta
(i to do piętnastu), ale później Bzura okazała się lepszą w trzech kolejnych odsłonach
tego pojedynku.
11. kolejka: Green Steel Borów - Cygany
Bielawy 3:0 (w.o.), Grom Walewice - UKS
Bzura Sobota 0:3 (19:25, 24:26, 14:25),
Oldboy Bielawy - Destroyers Bielawy 3:1
(25:1, 25:27, 18:25, 25:18), Dark Angels Volley Boy 3:1 (25:23, 20:25, 29:27, 25:20).
12. kolejka: Dark Angels - Green Steel Borów 0:3 (20:25, 19:25, 23:25), Grom Walewice - Destroyers Bielawy 3:0 (25:22, 25:18,
26:24), Oldboy Bielawy - UKS Bzura Sobota 1:3 (25:22, 14:25, 19:25, 9:25), Cygany

Bielawy - Volley Boy 3:0 (w.o.). Mecz zaległy: UKS Bzura Sobota - Green Steel Borów
3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:22).
1. UKS Bzura Sobota (1)
13 37 39:8
2. Green Steel Borów (2)
12 32 34:10
3. Grom Walewice (3)
12 24 27:14
4. Oldboy Bielawy (4)
12 16 22:25
5. Cygany Bielawy (6)
12 11 19:27
6. Destroyers Bielawy (5)
12 11 18:28
7. Dark Angels (7)
12 10 16:29
8. Volley Boy (8)
13 2 7:39
W sobotę 6 grudnia rozegrana zostanie 13.
kolejka: godz. 16.00: Green Steel Borów Grom Walewice, Oldboy Bielawy - Volley
Boy, godz. 17.00: UKS Bzura Sobota - Cygany Bielawy i Dark Angels - Destroyers
Bielawy. Następnego dnia odbędzie się 14.
kolejka: godz. 13.00: Oldboy Bielawy - Cygany Bielawy, Dark Angels - Grom Walewice i godz. 14.00: Green Steel Borów - Destroyers Bielawy.
(p)

Piłka siatkowa - Mistrzostwa Powiatu Łowickiego LZS

Kolejny tytu³ Retek

Dzierzgówek, 23 listopada. W sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Łowickiego Zrzeszenia LZS w pice siatkowej mężczyzn, a w tym roku do rywalizacji zgłosiły się trzy zespoły. Tradycyjnie już
mistrzowski tytuł wywalczyła ekipa LKS
Retki, która reprezentowała będzie Ziemię Łowicką w przyszłorocznych mistrzo-

stwach województwa łódzkiego. Wyniki:
LKS Retki - Pogoń Bełchów 2:0 (25:17,
25:21), LKS Retki - Gmina Domaniewice
2:0 (25:18, 25:19), Pogoń Bełchów - Gmina
Domaniewice 2:1 (13:25, 25:22, 15:9).
1. LKS Retki
2 4
4:0
2. Pogoń Bełchów
2 3
2-3
3. Gmina Domaniewice
2 2
1-4
(p)

Rozgrywki eliminacyjne wchodzą już w decydującą fazę.
9. Pijarska Łowicz
7
0 1:21 wicz 3:2 (32:34, 25:23, 25:22, 15:25,
15:8)
7. kolejka AMŁ grupa B:
8 23 24:3
 KIA MOTORS ZATORZE Łowicz 1. LKS Retki
8 21 23:5
- TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:0 (25:14, 2. BS TKKF 45 Głowno
3. Rude Boys Jamaica
8 19 20:9
25:18, 25:14)
8 18 20:11
 GIMNAZJUM NR 3 Łowicz - ZSP 1 4. Skierniewicki Węgiel
5. KIA Motors Zatorze
8 12 14:12
Łowicz 0:3 (15:25, 14:25, 24:26)
8 10 11:16
 BS TKKF 45 Głowno - HKS 6. ZSP 1 Łowicz
7. Essato Team Łowicz
8 6 12:20
ORZEŁ Łowicz 3:0 (25:13, 25:23, 25:9)
8 6 8:19
 LKS Retki - ESSATO TEAM Ło- 8. HKS Orzeł Łowicz
9. TKKF Księżak Łowicz
8 2 5:23
wicz 3:1 (25:13, 23:25, 25:20, 30:28)
8 0 0:24
 SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skier- 10. Gimnazjum nr 3 Łowicz
Zbigniew Łaziński
niewice - RUDE BOYS JAMAICA Ło-

Tenis ziemny - 7. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Pierwsza pora¿ka Grzywacza
Łowicz, 30 listopada. Runda zasadnicza VII edycji Łowickiej HALT-y, czyli
Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej o tytuł amatorskiego mistrza Łowicza już przekroczyła półmetek. W 7. kolejce mieliśmy
kilka małych niespodzianek, które dowodzą, że poziom zawodników jest jednak
wyrównany.
W grupie A dotychczasowy lider z Głowna - Zbigniew Rojek nie grał, ponieważ
już miał zaliczone spotkanie z 7. kolejki. Bardzo ciekawy mecz rozegrał natomiast wicelider grupy A Daniel Grzywacz, który jednak zszedł z kortu pierwszy raz pokonany.
A sprawcą tego był Jarosław Woźniak,
który potwierdził tym pojedynkiem ambicje na mistrzowski tytuł. W fotelu lidera zasiadł Jarosław Krzeszewski, który odniósł cenne zwycięstwo nad Mariuszem
Czułkiem. O dwa zwycięstwa wzbogacił
się Piotr Czerwiński, który ma już cztery
punkty i zajmuje siódme miejsce w tabeli.
Zatem jest bliski awansu do grupy finałowej.
W grupie B rozegrano tylko trzy pojedynki. W najciekawszym z nich młody tenisista
Igor Kucharski pokonał w trzysetowym pojedynku Grzegorza Gawrońskiego 2:1.
Kolejne zmagania tenisistów w hali sportowej OSiR nr 2 na ul. Topolowej 2 już w
najbliższą niedzielę.

Radek Kucharski ma w tym sezonie
trzy zwycięstwa na koncie.
7. kolejka - grupa A: Krzysztof Kuciński Piotr Czerwiński 1:2 (6:4, 0:6, 4:6), Mariusz
Czułek - Jarosław Krzeszewski 0:2 (4:6,
3:6), Wojciech Woźniak - Zbigniew Gajewski 2:0 (6:4, 6:3), Jarosław Woźniak - Daniel
Grzywacz 2:0 (7:5, 6:2), Paweł Kowalski Piotr Czerwiński 0:2 (0:6, 0:6).

1. Jarosław Krzeszewski 7 6 12:2
2. Zbigniew Rojek
7 6 12:3
3. Daniel Grzywacz
6 5 10:2
4. Mariusz Czułek
8 5 12:8
5. Jarosław Woźniak
7 5 11:7
6. Paweł Kuza
6 4 10:5
7. Piotr Czerwiński
7 4
9:8
8. Krzysztof Kuciński
8 2
7:12
9. Piotr Sukiennik
4 1
3:7
10. Paweł Kowalski
6 1
2:10
11. Wojciech Woźniak
7 1
2:12
12. Zbigniew Gajewski
7 0
0:14
7. kolejka - grupa B:
Marek Niewiadomski - Radosław Kucharski 2:1 (6:4, 4:6, 6:4), Grzegorz Gawroński - Igor Kucharski 1:2 (2:6, 6:3, 3:6),
Grzegorz Kordialik - Paweł Zybała 0:2
(0:6, 1:6).
1. Paweł Rojek
6 6 12:1
2. Igor Kucharski
6 6 12:2
3. Grzegorz Gawroński
7 5 12:4
4. Robert Markowski
6 4 8:4
5. Radosław Kucharski
5 3 7:4
6. Zdzisław Chmielewski
5 3 7:4
7. Paweł Zybała
6 2 5:8
8. Marek Niewiadomski
5 2 4:8
9. Grzegorz Kordialik
6 1 4:10
10. Andrzej Bucki
5 0 0:10
11. Jan Kuś
7 0 0:14
Zbigniew Łaziński

Na najwyższym stopniu podium stanął tym razem zawodnik UKS Jedynka Łowicz - Marcin Puszewkiewicz,

V Światowy Dzień Biegania

“

Puszek” wygra³ w Skierkach

Skierniewice, 14 listopada. Kolejny
dobry występ zaliczył zawodnik trenujący
w barwach UKS Jedynka Łowicz - Marcin Puszewkiewicz. Po raz kolejny udowodnił, że jest bardzo mocny w biegach na
długich dystansach. W połowie listopada
Puszek wystartował w XVI Biegu Niepodległości w Skierniewicach. Była to masowa
impreza, w której wystartowało ponad pięciuset biegaczy w różnych kategoriach wiekowych. Łowiczanin stanął na starcie najdłuższego biegu open, który miał dystans
10 km. To jeden z ulubionych dystansów
zawodnika UKS Jedynka. „Puszek” w zawodach stanął na najwyższym stopniu podium z czasem 34,50 min, a na mecie miał
ponad osiemset metrów przewagi nad drugim zawodnikiem. W biegu głównym rywalizowało 25 osób.

Po zawodach dla czytelników NŁ powiedział: Trasa w Skierniewicach była dobra.
Ciągła się nad skierniewickim zalewem,
a do pokonania były dwie pętle. Pogoda
też dopisywała, chociaż wiatr wiał przez
ok.2,5 km prosto w twarz. Na początku
biegu nie myślałem o wygranej, dlatego że
byłem po zawodach w Arturówku i w nogach czułem zmęczenie, ale po drugim kilometrze wysunąłem się na prowadzenie
i przyspieszyłem, a potem tylko zwiększałem przewagę nad rywalami. W Skierniewicach zakończyłem sezon i odpoczywam
przed zmaganiami w następnym sezonie.
Na koniec chciałem jeszcze podziękować
swoim sponsorom, którzy wspierają mnie
finansowo. Na wiosnę obiecuje jeszcze lepsze wyniki i miejsca.
(ZŁy)
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Koszykówka - 8. kolejka ligi młodziczek U-14

W rewan¿u s³abiej
 MKS Kutno - KSIĘŻAK Łowicz
98:24 (32:2, 34:3, 22:10, 10:9)
Księżak: Kamila Baczyńska 2, Elżbieta
Siekiera 2, Ilona Płacheta 2, Joanna Mikulska 2 i Weronika Rondoś oraz Aleksandra
Wojda 14, Eliza Stawicka 2, Paulina Wielemborek, Weronika Szczepańska, Oliwia
Wiechno i Natalia Mostowska.
Najwięcej dla MKS: Kamila Matczak 21
i Michalina Kamińska 20.
Kutno, 25 listopada. W pierwszym
meczu sezonu w rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14 podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały,
który odbył się na początku października
ekipa MKS Kutno wygrała 83:40. W rewanżu łowiczanki zagrały zdecydowanie słabiej
i stąd wysoka porażka 24:98. W łowickim
zespole wyróżnić można jedynie dwie zawodniczki: Aleksandrę Wojdę i Elizę
Stawicką. Ta pierwsza była najskuteczniejszą koszykarką „Centerek”, a „Mała Stawka” doskonale jej asystowała.

W kolejnym pojedynku łowiczanki zmierzą się w Aleksandrowie Łódzkim z Basketem I, a mecz ten odbędzie się w niedzielę
14 grudnia o godz. 13.00, a w tym meczu
będzie znowu bardzo ciężko o odniesienie sukcesu.
7. kolejka wojewódzkie ligi młodziczek
- grupa B: MKS Kutno - ŁKS Łódź 42:61,
Basket II Aleksandrów Łódzki - Mag-Rys
Zgierz 17:85. Pauza: Księżak Łowicz i Basket I Aleksandrów Łódzki. 8. kolejka wojewódzkie ligi młodziczek - grupa B: MKS
Kutno - Księżak Łowicz 98:24, Basket II
Aleksandrów Łódzki - Basket I Aleksandrów Łódzki 14:91. Pauza: Mag-Rys Zgierz
i ŁKS Łódź.
1. Basket I Aleksandrów
6 10 487:260
2. ŁKS Łódź
5 10 400:181
3. MKS Kutno
6 10 449:291
4. Mag-Rys Zgierz
5 8 335:252
5. Księżak Łowicz
6 7 175:444
6. Basket II Aleksandrów
6 6 127:545
(p)

Koszykówka - 6. kolejka
wojewódzkiej ligi młodzików U-13
W Łodzi, w swoim przedostatnim meczu, Księżak uległ ŁKS. Więcej o tym meczu w kolejnym numerze NŁ.

Koszykówka - 12. kolejka II ligi kobiet

A by³o tak blisko…
 KSIĘŻAK Łowicz - MAG-RYS
Zgierz 55:58 (10:26, 12:13, 13:10, 20:19)
Księżak: Blanka Sokół 16, Milena Mitek
15, Karolina Pierzchała 10, Maja Podrażka
6 i Agnieszka Wójcik 2 oraz Magdalena Jagura 4, Paulina Hemka 2, Katarzyna Grzywacz i Monika Zimna.
Najwięcej dla Mag-Rysu: Aleksandra Lichawska 12, Małgorzata „Agnieszka” Milczarska 12 (2x3) i Kamila Nowak
11 (2x3).
Łowicz, 26 listopada. Koszykarki
UMKS Księżak, które w tym sezonie zadebiutowały w rozgrywkach II ligi w środowym meczu z Mag-Rysem, miały ogromną
szansę na odniesienie swojego pierwszego zwycięstwa. Niestety po emocjonującej końcówce zgierzanki okazały się minimalnie lepsze i ostatecznie wygrały różnicą
trzech punktów.
W pierwszym meczu rozegranym miesiąc wcześniej w Zgierzu rywalki wygrały 78:50, ale wówczas ich cały zespół złożony był z zawodniczek występujących

w I lidze. Na mecz do Łowicza przyjechały
w podobnym zestawieniu, ale tym razem zabrakło w ich składzie dwóch podstawowych
zawodniczek: Katarzyny Milewicz i kontuzjowanej Moniki Smacznej. Nie mniej
przewaga fizyczna przyjezdnych była spora,
a decydujące ostatecznie okazało się ogranie
na pierwszoligowych parkietach.
Od początku mecz miał bardzo wyrównany charakter. W 4. minucie po akcjach
Mai Podrażki i Blanki Sokół gospodynie prowadziły jeszcze 4:2 i 5:4, ale w kolejnym fragmencie dały się zaskoczyć dwoma
kolejnymi „trójkami”, po których koszykarki Mag-Rysu odskoczyły na osiem punktów
(w 8. minucie było 8:14). W drugiej kwarcie podopieczne trenera Pawła Dolińskiego szybko odrobiły straty. Najpierw piłkę
w tempo dostała Podrażka, po chwili kilka
razy z rzędu skutecznie zagrała Karolina
Pierzchała, a w kolejnych akcjach nie dała
się dogonić Sokół. Niestety znowu słaba dyspozycja na linii rzutów wolnych (łowiczanki
trafiły tylko jedenaście z 24. rzutów) spowo-

W pojedynku z Mag-Rysem było bardzo blisko zwycięstwo Księżaka...

dowała, że na przerwę drużyna gości miała
siedem punktów przewagi (22:29).
Początek trzeciej kwarty znowu należał
do przeciwniczek, które wypracowały dziesięciopunktowe prowadzenie (w 23. minucie było już 24:34). „Centerki” jednak nie
poddały się i po trzydziestu minutach strata
zmalała do czterech „oczek”. W tej fazie naszym koszykarkom raz po raz udawało się
skutecznie kontrować: najpierw Sokół, potem dwukrotnie Pierzchała, ale najładniejszą
akcją popisała się Magdalena Jagura, która
pomimo faulu zakończyła szybki atak skutecznym rzutem.
Na pięć minut przed końcem łowiczanki
doprowadziły do remisu 43:43, a po dwóch
kolejnych minutach było 47:47. Wydawało
się, że miejscowe „pękną”, kiedy sześć kolejnych punktów zdobyły rywalki, ale ekipa
Księżaka jeszcze raz się poderwała, stosując
pressing na całym boisku. Osiem punktów
z rzędu zdobyła Milena Mitek i w ostatniej
minucie łowiczanki znowu doprowadziły
do remisu - tym razem 55:55. Niestety chwila zawahania, skuteczna kontra zgierzanek,
nieudane próby odrobienia strat i po końcowej syrenie ze zwycięstwa cieszyły się zawodniczki Mag-Rysu.
12. kolejka II ligi kobiet: Księżak Łowicz
- Mag-Rys Zgierz 55:58, Jordan Łódź - Widzew Łódź 67:120. Mecz: PTK Pabianice
- ŁKS Łódź przełożono. Pauza: MKS Kutno. 13. kolejka II ligi kobiet: Widzew Łódź
- MKS Kutno 113:43, ŁKS Łódź - Księżak
Łowicz 100:46, Mag-Rys Zgierz - Jordan
Łódź 51:66. Pauza: PTK Pabianice.
1. Widzew Łódź
9 17 780:530
2. ŁKS Łódź
8 15 626:425
3. Jordan Łódź
11 15 849:881
4. MKS Kutno
11 15 706:832
5. PTK Pabianice
8 14 684:517
6. Mag-Rys Zgierz
8 12 475:547
7. Księżak Łowicz
11 11 634:1031
W ostatnim tegorocznym meczu Księżak
podejmuje w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu ekipę PTK Pabianice, a mecz ten odbędzie się w niedzielę 7 grudnia 2008 roku
o godz. 14.45.
(d)

Nie podjêli walki
 KSIĘŻAK Łowicz - WIKING Tomaszów Mazowiecki 31:82 (2:29, 13:12,
4:18, 12:23)
Księżak: Jakub Organiściak 10, Mateusz
Gładki 9, Paweł Szustak 6, Bartosz Bończak
4, Kamil Lesiak 2 oraz Krzysztof Rondoś,
Kacper Kłos, Cezary Zimny, Mateusz Dobrzyński i Wiktor Wawrzyńczak.
Łowicz, 29 listopada. Po dobrym początku rozgrywek i dwóch zwycięstwach nadal nie mogą się przełamać młodzicy Księżaka, którzy rywalizują w wojewódzkiej
lidze koszykówki młodzików. Łowiczanie
tym razem podejmowali u siebie ekipę Wikinga z Tomaszowa Mazowieckiego.
W pierwszym meczu Księżak dostał mocne „lanie”. Trener Piotr Rutkowski liczył,
że we własnej hali jego podopieczni postawią bardziej zacięty opór. Niestety tak się
nie stało. Łowiczanie już po dziesięciu minutach przegrywali już 2:29 i mieli ogromne problemy z wyjściem z własnej połowy.
W kolejnych odsłonach goście już byli mniej

agresywni, ale i tak szybko powiększali swoją przewagę. Ostatecznie Księżacy przegrali
ten pojedynek różnicą prawie pięćdziesięciu
punktów 31:82.
Po meczu o meczu trener łowiczan powiedział: Mój zespół zagrał bardzo słabo,
nie mógł sobie poradzić z obroną ustawioną na całym boisku. Chłopcy zagrali od początku bez wiary i wyglądali tak jakby się
przestraszyli przeciwnika. Jedyny zawodnik, którego można byłoby wyróżnić to Mateusz Gładki, który zdobył dziewięć punktów, jak również popisał się kilkoma niezłymi
podaniami.
Sam nie wiem dlaczego zagrali aż tak
źle. Myślałem, że po całkiem niezłym meczu
w Kutnie u siebie pokażą się z dobrej strony
w meczu z Wikingiem. Ale nie wyszło.
1. Wiking Tomaszów
4 8 298:121
2. Księżak Łowicz
6 8 225:281
3. MSZS Kutno
4 6 176:207
4. Ósemka Skierniewice
4 4 112:202
Zbigniew Łaziński, p

Judo - MKS Zryw Łowicz

Bili siê w stolicy i £odzi
Warszawa, 30 listopada. Młodzi judocy MKS Zryw Łowicz w andrzejkową
niedzielę uczestniczyli w dwóch turniejach.
W Warszawie startowali w III Otwartych
Mistrzostwach Żoliborza, a druga grupa
„biła się” w Łodzi.
Chłopcy - rocznik 1998-99: Waga 35
kg: 2. Filip Jałoszyński i 3. Filip Iwański.
Waga 38 kg: 2. Kamil Zagawa i 3. Adrian
Ruta. Waga 43 kg: 1. Oskar Durka i 3. Patryk Orzeł.
Dziewczęta 2000-2001: Waga 28 kg: 2.
Zuzanna Graczyk.
Dziewczęta 1998-99: Waga 33 kg: 1.
Klaudia Kobierzycka.
Łódź, 30 listopada. W drugim turnieju w ramach V edycji Ligi Szkolnej wystartowali podopieczni trenerki Iwony Grzegory-Gajdy, wygrywając aż w siedmiu
kategoriach.
Młodzicy: Waga 42 kg: 1. Arkadiusz Lis.
Waga 60 kg: 1. Dominik Stuldych.
Młodziczki: Waga 36 kg: 1. Ola Bednarek. Waga 44 kg: 1. Magdalena Gejo. Waga
52 kg: 1. Dominika Wojszcz. Waga powyżej 63 kg: 1. Karina Iwańska.

Zawodnicy łowickiego Zrywu walczyli
w Łodzi i w Warszawie.
Dzieci: Waga 39 kg: 2. Dominik Pińkowski, 3. Artur Małka. Waga 42 kg: 3. Dominik Miazio, 3. Jacek Mroczek. Waga 46 kg:
3. Damian Raróg. Waga 50 kg: 1. Mateusz
Klimczak.
(p)
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 4. kolejka III ligi ŁoLiF

Wega punkt przed Olimpi¹

Dagram-AT, po odmłodzeniu składu, jeszcze bez punktów.

Halowa piłka nożna - 3. i 4. kolejka I ligi ŁoLiF

Faworyci do mistrzostwa
Łowicz, 29-30 listopada. Wszystko
wskazuje na to, że tytuł mistrzowski w tym
sezonie przypadnie jednej z trzech niepokonanych dotąd ekip. Komplet punktów
mają na koncie Drużyna-A, Zatorze i Pędzące Imadła, a wszystko wskazuje na to, że
wiele wyjaśni się już w najbliższy weekend,
kiedy to oba mecze z bezpośrednimi rywalami rozegra drużyna z Zatorza.
W czołówce ligowej tabeli I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu znajduje
się także drużyna Chińskiej-Larum, która ma już na koncie trzy zwycięstwa i jeden remis.
3. kolejka I ligi ŁoLiF:
 BLOCKERSI- INTERMARCHE
Łowicz - DRUŻYNA-A Łowicz 2:3 (2:2);
br.: Paweł Dziedziela (4) i Maciej Jędrachowicz (12) - Przemysław Urbanek (6 samobójcza), Krystian Bolimowski (10) i Tomasz
Rembowski (18).
Żółte kartki: Przemysław Urbanek i Jarosław Burzykowski (obaj Blockersi) oraz
Krystian Bolimowski i Łukasz Chlebny
(obaj Drużyna-A).
 ZATORZE Łowicz - DAGRAM-AT
Łowicz 4:2 (0:0); br.: Radosław Domińczak
(13) i Przemysław Pomianowski 3 (16, 18
i 20) - Jakub Czerbniak 2 (17 i 19).
Żółte kartki: Krzysztof Dziedzic i Przemysław Pomianowski (obaj Zatorze).
 OLIMPIA-AGATOM Chąśno - PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz 2:4 (2:0); br.:
Wojciech Kuc 2 (5 i 10) - Marcin Kosiorek
(13), Maciej Wyszogrodzki 2 (14 i 17) i Jarosław Walczak (20).
 AKUMULATORY-MARA Kutno
- KORONA Wejsce 8:4 (3:1); br.: Mariusz Jakubowski 4 (3, 8, 8 i 18), Piotr Michalski (19), Sylwester Płacheta 2 (19 i 20)

i Marcin Panek (20) - Krzysztof Papuga
(8), Konrad Małkowski (11) i Mariusz Trakul 2 (12 i 18).
 WARRIORS Bielawy - CHIŃSKALARUM Łowicz 2:3 (1:2); br.: Przemysław Grzegory 2 (7 i 12) - Patryk Demidowicz 3 (6, 8 i 20).
Żółte kartki: Wojciech Majewski (Warriors) oraz Paweł Karwat (Chińska).
 DACH-LUX Łowicz - REEBOK Łowicz 6:2 (2:1); br.: Piotr Słoma (3 samobójcza), Marcin Rychlewski (9), Bogdan Plichta
(12), Przemysław Plichta (13), Michał Plichta (18) i Adam Pierzchała (19) - Damian Żurek (7) i Daniel Płuszka (15).
Żółte kartki: B. Plichta (Dach-Lux) oraz
R. Śmiałek i R.Wojtasiak (obaj Reebok).
4. kolejka I ligi ŁoLiF:
 BLOCKERSI-INTERMARCHE
Łowicz - ZATORZE Łowicz 2:9 (2:4); br.:
Maciej Jędrachowicz (1) i Jakub Papuga (8)
- Paweł Kutkowski 3 (3, 4 i 7), Patryk Woźniak 3 (6, 11 i 11), Mateusz Zimecki (14),
Radosław Domińczak (16) i Przemysław
Pomianowski (20).
Żółta kartka: P. Dziedziela (Blockersi).
 KORONA Wejsce - WARRIORS
Bielawy 4:6 (1:5); br.: Marcin Wróbel 4 (4,
13, 15 i 16) - Sebastian Pietrzak (3), Wojciech Majewski 2 (6 i 8), Daniel Pietrzak
(7), Adrian Legęncki (10) i Maciej Rutkowski (16).
 CHIŃSKA-LARUM Łowicz - DACH-LUX Łowicz 3:1 (1:1); br.: Dawid Sut
3 (3, 12 i 13) - Przemysław Plichta (6).
Żółta kartka: M. Adamczyk (DachLux).
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz AKUMULATORY-MARA Kutno 3:2
(1:1); br.: Maciej Wyszogrodzki 2 (8 i 17)

i Marcin Kosiorek (12) - Mariusz Jakubowski 2 (9 i 16).
 DAGRAM-AT Łowicz - OLIMPIAAGATOM Chąśno 0:4 (0:1); br.: Wojciech
Kuc (3), Marcin Szczypiński (12), Michał
Dylik (15) i Robert Czarnota (18).
Żółta kartka: Marcin Matuszewski (Olimpia).
 DRUŻYNA-A Łowicz - REEBOK
Łowicz 5:0 (w.o.)
Mecz zakończył się porażką Reeboka 1:4
(0:2), ale w zespole tym wystąpił golkiper Radosław Śmiałek, który powinien pauzować po drugiej żółtej kartce i stąd walkower. Bramki zdobyli: Krystian Bolimowski
3 (1, 5 i 17) i Tomasz Rembowski (20) - Mateusz Piechowski (15).
1. Drużyna-A Łowicz (1)
4 12 15-5
2. Chińska-Larum Łowicz (3) 4 10 12-8
3. Zatorze Łowicz (4)
3 9 22-4
4. Pędzące Imadła Łowicz (7) 3 9 10-6
5. Dach-Lux Łowicz (5)
4 6 18-13
6. Reebok Łowicz (2)
4 6 6-12
7. Akumulatory Kutno (9)
4 4 12-10
8. Olimpia Chąśno (10)
4 3 10-11
9. Warriors Bielawy (11)
4 3 13-18
10. Blockersi Łowicz (6)
4 3 11-17
11. Korona Wejsce (8)
4 3 11-24
12. Dagram-AT Łowicz (12)
4 0 4-16
W sobotę 6 grudnia odbędzie się 5. kolejka I ligi ŁoLiF-u: godz. 17.00: Zatorze
- Drużyna-A, godz. 17.40: Olimpia-Agatom - Blockersi-Intermarche, godz. 18.20:
Akumulatory - Dagram-AT, godz. 19.00:
Warriors - Pędzące Imadła, godz. 19.40:
Dach-Lux - Korona i godz. 20.20: Reebok
- Chińska-Larum. Natomiast w niedzielę
7 grudnia o godz. 20.00 odbędzie się zaległy
mecz 2. kolejki: Pędzące Imadła - Zatorze.
(p)

Halowe mistrzostwa Łowicza - 4. kolejka II ligi ŁoLiF

Banasz-Internet samodzielnie
Łowicz, 30 listopada. Samodzielnym liderem tegorocznych rozgrywek II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu pozostaje
ekipa Banasz-Internet, która wywalczyła już
cztery zwycięstwa. Trzy punkty mniej ma na
koncie grupa czterech ekip: Vagat Domaniewice, Agros-Nova, Turbo-Car Gutenów i łowicki Kowmir.
4. kolejka II ligi ŁoLiF:
 KS STEFAN Łowicz - VAGAT Domaniewice 2:4 (0:3); br.: Michał Jach
(14) i Łukasz Kosiorek (23) - Wiktor Wawrzyn 2 (1 i 10) i Radosław Kuciński 2 (15 i 24).
 BANASZ-INTERNET Łowicz FANTAZJA Domaniewice 4:2 (3:0); br.:
Łukasz Zabost 2 (2 i 17) i Jakub Doroba 2
(5 i 7) - Marcin Osówniak (17) i Radosław
Kosiorek (20).
 VICTORIA Zabostów Duży - KOWMIR Łowicz 2:3 (0:1); br.: Henryk Kosio-

rek (14) i Sebastian Sumiński (18) - Maciej
Zieliński (6), Łukasz Szakiel (16) i Artur
Szafarowicz (19).
 ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE
Łowicz - AGROS-NOVA Łowicz 2:3
(2:1); br.: Paweł Jóźwiak (11), Dominik
Czeczko (14) i Marcin Mika (20) - Tomasz
Janus (7) i Łukasz Bryszewski (9).
Żółta kartka: Łukasz Kowalik (Alcatraz).
 TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz - ROLMECH-CZARNI Bednary
2:1 (2:1); br.: Łukasz Papuga 2 (6 i 18) Dawid Pisarek (10).
 CHIŃSKA-LARUM-DARK II
Łowicz - ZAJĄCE Łowicz 0:2 (0:0);
br.: Jarosław Dębowski (14) i Marcin
Lis (20).
Żółta kartka: Grzegorz Czerbniak (Chińska).

1. Banasz-Internet Łowicz (1) 4 12 18-8
2. Vagat Domaniewice (4)
4 9 14-7
3. Agros-Nova Łowicz (3)
4 9 14-8
4. Turbo-Car Gutenów (6)
4 9 10-8
Kowmir Łowicz (6)
4 9 10-8
6. Chińska-Larum-Dark (2) 4 6 11-6
7. Alcatraz-Przedmieście (5) 4 6 12-12
8. Zające Łowicz (8)
4 6 5-5
9. Victoria Zabostów (9)
4 3 8-12
10. Czarni Bednary (10)
4 3 9-16
11. Fantazja Domaniewice (11) 4 0 7-16
12. KS Stefan Łowicz (12)
4 0 5-17
Mecze 5. kolejki II ligi ŁoLiF-u odbędą
się w niedzielę 7 grudnia, a zagrają wówczas: 17.00: Vagat - Chińska-Larum II, godz.
17.30: Czarni - Stefan, godz. 18.00: Agros-Nova - Turbo-Car Gutenów, godz. 18.30:
Kowmir - Alcatraz-Przedmieście, godz.
19.00: Fantazja - Victoria i godz. 19.30: Zające - Banasz-Internet.
Paweł A. Doliński

Łowicz, 29 listopada. Lider rozgrywek III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu - drużyna kocierzewskiej Wegi ma
na koncie trzy zwycięstwa i remis. Ekipa ta
o jeden punkt wyprzedza Olimpię-Anmal
Chąśno, która w meczu 4. kolejki ograła
solidną drużynę Sąsiadów Jackowice.
4. kolejka III ligi ŁoLiF:
 PERPETUUM MOBILE Łowicz BAD-BOYS Łowicz 9:3 (5:0); br.: Grzegorz Kordialik 4 (3, 13, 14 i 20), Grzegorz
Wdowczyk (5), Piotr Żuk 2 (8 i 10) i Bartłomiej Byczkowski (11) - Michał Ludwiak 2 (14 i 21) i Piotr Szczęsny (18).
 WEGA Kocierzew - FENIX Boczki
3:2 (2:2); br.: Maciej Wojda 3 (5, 9 i 17)
- Robert Różycki 2 (7 i 12).
 OLIMPIA-ANMAL Chąśno - SĄSIEDZI Jackowice 1:0 (1:0); br.: Artur
Jabłoński (9).
 RTS Gągolin - NAPRZÓD Jamno 5:0 (w.o.)
 START Złaków Borowy - BEZEDURA Łowicz 4:2 (2:1); br.: Michał
Gorzkowski (2), Wojciech Workowski
(11). Marek Guzek (18) i samobójcza
(20) - Marek Flis (4) i Sebastian Cichal
(19).

 ZATORZE II Łowicz - ZETKA
Łowicz 1:0 (1:0); br.: Jakub Lis (24).
Pauza: TIGER TEAM Boczki.
1. Wega Kocierzew (2)
4 10 13-8
2. Olimpia-Anmal Chąśno (6) 4 9 9-3
3. Sąsiedzi Jackowice (3)
4 7 8-5
4. RTS Gągolin (5)
4 7 7-4
5. Zatorze II Łowicz (4)
4 7 4-3
6. Perpetuum Mobile (8)
3 6 15-10
7. Bezedura Łowicz (1)
4 6 9-8
8. Start Złaków Borowy (9) 3 6 7-6
9. Zetka Łowicz (7)
3 3 3-3
10. Bad Boys Łowicz (10)
4 3 8-17
11. Naprzód Jamno (11)
4 3 1-12
12. Tiger Team Boczki (12)
3 1 5-7
13. Fenix Boczki (13)
4 1 6-9
W 5. kolejce III ligi ŁoLiF-u, która odbędzie się w niedzielę 7 grudnia zagrają:
godz. 10.30: Bezedura Łowicz - Zetka Łowicz, godz. 11.00: Naprzód Jamno - Start
Złaków Borowy, godz. 11.30: Sąsiedzi
Jackowice - RTS Gągolin, godz. 12.00:
Wega Kocierzew - Olimpia-Anmal Chąśno, godz. 12.30: Perpetuum Mobile Łowicz - Fenix Boczki i godz. 13.00: Tiger
Team Boczki - Bad Boys Łowicz. Pauza:
Zatorze II Łowicz.
Paweł A. Doliński

Liderami rozgrywek piłkarze Wegi, którzy pokonali tym razem Fenix.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 4. kolejka IV ligi ŁoLiF

WRS ma ju¿ 10 punktów

Łowicz, 30 listopada. Po czterech
kolejkach rozgrywek IV ligi ŁoLiF-u, czyli
Łowickiej Ligi Futsalu na czele ekipa WRS
Łowicz, która ma na koncie na razie trzy
zwycięstwa i jeden remis. Komplet punktów mają na koncie natomiast dwie inne
ekipy Kontrasty-BTK i PNI-Kolejarze,
ale drużyny te rozegrały o jedno spotkanie
mniej od rywali.
4. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 FC KOPERNIKA Łowicz - OLIMPIA-EKO-SERWIS Niedźwiada 1:2
(0:1); br.: Dariusz Charążka (20) - Piotr Galiński (10) i Maciej Jaros (22).
 BOMBA Łaguszew - RTS II Gągolin
3:4 (1:1); br.: Arkadiusz Plichta 2 (3 i 20) i
Ariusz Trakul (23) - Paweł Dudkowski (6),
Jarosław Kosiewicz (17) i Robert Słomiany 2 (23 i 24).
Żółta kartka: Robert Słomiany (RTS II).
 WHITE TEAM Łowicz - ORZEŁ
Nieborów 1:4 (1:3); br.: Tomasz Świątkowski (8) - Łukasz Dudziński (10), Jarosław Nowicki (11), Przemysław Pach (12)
i Dawid Krzeszewski (19).
 STAR-OIL Łowicz - KANONIERZY Łowicz 0:6 (0:2); br.: Mateusz Wójcik 3 (3, 16 i 24), Łukasz Fudała 2 (6 i 23)
i Krzysztof Igielski (19).
 BAUMIT Łowicz - WRS Łowicz 0:1
(0:0); br.: Miłosz Dołgoruki (23).

 KONTRASTY-BTK Łowicz WEST Chąśno 2:1 (0:0); br.: Emil Strugacz (13) i Damian Małek (22) - Mariusz
Gać (24).
Pauza: PNI KOLEJARZ Łowicz.
1. WRS Łowicz (3)
4 10 14-6
2. FC Kopernika Łowicz (1) 4 9 19-9
3. Kontrasty-BTK Łowicz (4) 3 9 13-4
4. PNI Kolejarz Łowicz (2) 3 9 9-4
5. Kanonierzy Łowicz (5)
4 7 13-9
6. Orzeł Nieborów (8)
4 6 12-9
7. Olimpia-Eko-Serwis (6)
3 6 7-5
8. West Chąśno (7)
4 3 10-11
9. Baumit Łowicz (9)
3 3 6-9
10. Bomba Łaguszew (10)
4 3 11-16
11. RTS II Gągolin (13)
4 3 8-18
12. Star-Oil Łowicz (11)
4 3 7-17
13. White Team Łowicz (12) 4 0 5-17
W meczach 5. kolejki IV ligi ŁoLiF-u,
która odbędzie się w niedzielę 14 grudnia zagrają: godz. 12.00: WRS Łowicz Kontrasty BTK Łowicz, godz. 12.30:
Star-Oil Łowicz - Baumit Łowicz, godz.
13.00: Orzeł Nieborów - Kanonierzy
Łowicz, godz. 13.30: RTS II Gągolin White Team Łowicz, godz. 14.00: Olimpia-Eko-Serwis Niedźwiada - Bomba
Łaguszew i godz. 14.30: PNI Kolejarz
Łowicz - FC Kopernika Łowicz. Pauza:
West Chąśno.
Paweł A. Doliński
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Lekka atletyka - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Łódzkiego OZLA

Nagrody dla Piotrka Antosika i jego trenera
Łódź, 30 listopada.
z UKS Korabka Łowicz - SłaW łódzkim Arturówku odbywomir Karmelita. Przypoło się Zebranie Sprawozdawmnijmy, że swój wielki sukczo-Wyborcze Łódzkiego
ces nasz reprezentant odniósł
Okręgowego Związku Lek20 września 2008 roku w Słupkiej Atletyki, a wśród delegasku, a oszczep poszybował
tów na zjazd znalazł się m.in.
wówczas na odległość 60,13
znany polski skoczek wzwyż
m.
- Artur Partyka.
Wśród nagrodzonych znaPodczas obrad uhonoroleźli się także m.in. medaliści
wano nagrodami najlepszych Piotr Antosik
mistrzostw świata i europy,
lekkoatletów województwa
uczestnicy ostatnich Igrzysk
łódzkiego oraz ich trenerów, a wśród nagro- Olimpiady w Pekinie - znani sympatykom
dzonych znaleźli się dwaj łowiczanie: mistrz lekkiej atletyki czterystumetrowcy - Piotr
Polski młodzików w rzucie oszczepem - Kędzia i Daniel Dąbrowski.
Piotr Antosik oraz jego klubowy trener
(p)

Pływanie - VIII Otwarte Mistrzostwa Łowicza i Powiatu Łowickiego

Po raz czwarty pamięci Pawła

Księżak wygrał w Sopocie po raz drugi w sezonie, a najskuteczniejszym łowicki graczem okazał się Rafał Mróz.

Koszykówka - 9. kolejka II ligi męskiej

Pewne zwyciêstwo w Sopocie
Mróz, który wreszcie zaczął grać na swoim
poziomie. Po jego akcjach w trzeciej kwarcie przewaga łowickiego zespołu wynosiła
już 29 punktów (58:29). Przed ostatnią odsłoną łowiczanie prowadzili 60:37 i chyba
byli już pewni zwycięstwa.
W końcówce meczu na placu pojawili się
młodzi gracze. Swój debiut w II lidze zaliczył
młody (rocznik 1992) wychowanek Księżaka - Mateusz Aniszewski. W końcowych
minutach miejscowi próbowali jeszcze agresywnie bronić na całym boisku i udało się
im nieco zniwelować straty. Ostatecznie
Księżak wygrał to spotkanie 74:59 i było to
drugie zwycięstwo naszej ekipy w II lidze.
W naszym zespole według statystyk
najlepszym zawodnikiem był Mróz, który
z evalem 21 został graczem meczu. Do
„piątki meczu” trafili również Bartek Włuczyński, który zdobył dziesięć punktów
i miał eval - 15 oraz Kucharek - z evalem 14.
Warto dodać, że Księżak zagrał bardzo dobrze „na deskach”. W sumie nasi gracze zaliczyli aż 52. zbiorki, z czego aż siedemnaście
w ataku. Najlepiej zbierającym graczem
w tym spotkaniu był Kucharek, który miał
na koncie piętnaście zbiórek.
W najbliższą niedzielę o godz. 17.00 Księżak zagra w hali sportowej OSiR nr 1 2 Łowiczu z ekipą Norgipsu Piaseczno. Przypomnijmy, że zespół ten w tej kolejce był
sprawcą niespodzianki, pokonując lidera
AZS Politechnika Warszawska.
9. kolejka II ligi męskiej: OSSM PZKosz
Sopot - Księżak Łowicz 59:74, ŻTS Nowy
Dwór Gdański - SIDEn Toruń 77:75, AZS
WSGK Kutno - UKS Łęczyce 74:89, Nor-

gips Piaseczno - AZS PW Warszawa 109:95,
Astoria Bydgoszcz - AZS UWM Olsztyn
105:78, Legia Warszawa - Tur Bielsk Podlaski 71:66, Bonduelle Gniewkowo - RosaSport Radom 69:79.
1. AZS PW Warszawa
9 17 807:705
2. Rosa-Sport Radom
9 17 719:636
3. Astoria Bydgoszcz
9 17 789:703
4. SIDEn Toruń
9 16 725:592
5. ŻTS Nowy Dwór Gd.
9 15 771:686
6. UKS Łęczyce
9 14 781:752
7. Norgips Piaseczno
9 13 782:747
8. Bonduelle Gniewkowo
9 13 704:708
9. AZS WSGK Kutno
9 12 659:696
10. Tur Bielsk Podlaski
9 12 726:796
11. AZS UWM Olsztyn
9 12 697:742
12. Księżak Łowicz
9 11 619:672
13. Legia Warszawa
8 9 536:683
14. OSSM PZKosz Sopot
8 8 486:683
W meczach 10. kolejki, która rozegrana
zostanie w weekend 6-7 grudnia, zagrają:
Księżak - Norgips (niedziela, godz. 17.00),
Bonduelle - Legia, Tur - Astoria, AZS Olsztyn - AZS Kutno, UKS Łęczyce - OSSM
Sopot, AZS PW Warszawa - ŻTS i RosaSport - SIDEn.
Zbigniew Łaziński, p

Tradycyjnie już do udziału w mistrzostwach wezmą udział zawodnicy w wieku...
każdym: od przedszkolaków po weteranów,
a rywalizacja obejmowała będzie trzy style: dowolny, grzbiet i klasyczny. Najmłodsi pływali będą na dystansie 25 m, a starsi
na 50 m i 100 m.
Początek zawodów o godz. 10.00 (p)

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 4 grudnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców;
Piątek, 5 grudnia:
 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, 6 grudnia:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Gwiazdkowy
Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar
Burmistrza Miasta Łowicza;
 14.45 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz koszykówki kobiet: Księżak Łowicz - Basket Aleksandrów Łódzki;
 17.00-21.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka I
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;

Niedziela, 7 grudnia:
 10.30-13.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
 14.45 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz II ligi koszykówki kobiet: Księżak Łowicz - PTK
Pabianice;
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz 10. kolejki II ligi koszykówki męskiej: Księżak
Łowicz - Norgips Piaseczno;
 17.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy mecz
2. kolejki I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 4 do 10 grudnia
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą układy niskiego ciśnienia.
Napływać będzie wilgotna i chłodna masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże,
miejscami opady deszczu.
Widzialność dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr południowo-wschodni i południowy, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 4 ºC do + 6 ºC.
Temp. min w nocy: + 2 ºC do 0 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady
deszczu lub deszczu ze śniegiem.
Widzialność dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr południowo-zachodni i zachodni,
umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 3 ºC do + 5 ºC.
Temp. min w nocy: + 2 ºC do - 1 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu
i deszczu ze śniegiem.
Widzialność dobra, w opadach słaba.
Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 1 ºC do + 3 ºC.
Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 3 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 OSSM PZKosz Sopot - KSIĘŻAK
Łowicz 59:74 (7:28, 14:18, 16:14, 22:14)
Księżak: Rafał Mróz 23 (1x3), Adrian ElWard 13, Michał Snochowski 11, Bartosz
Włuczyński 10 (2x3) i Robert Kucharek 10
(2x3) oraz Michał Banasiak 6, Bartosz Pełka 1, Jakub Pietrzko Maciej Siemieńczuk
i Mateusz Aniszewski.
Sopot: Bartosz Królikowski 14, Rafał
Malitka 13 (4x3), Bartosz Zając 8, Paweł
Budziński 6 (1x3), Tomasz Maryniewski 6
(1x3), Mateusz Rosiński 5, Daniel Szłapka 3
(1x3), Piotr Podbielski 2, Daniel Literski 2.
Sopot, 29 listopada. Cel wyjazdu
do Sopotu był jeden. Ekipa łowickiego Księżak, grająca w grupie A w II lidze koszykówki męskiej jechał po zwycięstwo. Ten mecz
trzeba było wygrać, by myśleć o utrzymaniu się w rozgrywkach II ligi. Podopieczni
trenera Cezarego Włuczyńskiego byli
mocno zmotywowani i na pewno wystąpili w roli faworytów, bo młodzi zawodnicy
z Sopotu do tej pory przegrywali wszystkie
swoje pojedynki. Ale wiadomo, że na wyjeździe różne bywa i była lekka obawa o końcowy rezultat. Tym bardziej, że w 9. kolejce było trochę zakasujących wyników. Lider
z Warszawy przegrał w Piasecznie, a pierwsze zwycięstwo odniosła Legia. W spotkaniu w Sopocie zabrakło w składzie Kacpra Kromera, który gra również w I lidze
w łódzkim ŁKS i nie zawsze może wystąpić w barwach Księżaka.
Łowiczanie już w pierwszej kwarcie pokazali, że stać ich na zwycięstwo w tym spotkaniu. Zagrali od pierwszych minut bardzo
skutecznie i po pierwszej kwarcie prowadzili 28:7. Trzy razy piłka wpadała do kosza
po rzutach „za trzy” Roberta Kucharka, Bartosza Włuczyńskiego i Rafała
Mroza. W drugiej odsłonie gra się nieco wyrównała, ale i tak łowiczanie dołożyli jeszcze cztery punkty do przewagi. Po dwudziestu minutach Księżak wygrywał 46:21 i już
było wiadomo, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Bardzo dobrze spisywał się

W niedzielę 14 grudnia w Pływalni OSiR
w Łowiczu rozegrane zostaną VIII Otwarte
Mistrzostwa Łowicza i Powiatu Łowickiego
w pływaniu. Po raz czwarty zawody te odbędą się bez udziału nieodżałowanego Pawła
Pioruna - wielkiego propagatora pływania
w Łowiczu, który był pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy.

