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Sztuczna murawa
będzie na Korabce

S

ukcesem zakończyły się kolejne starania ratusza o pozyskanie pieniędzy
z zewnątrz. Wiadomo już na pewno, że
Łowicz otrzyma dofinansowanie do budowy boiska przy Zespole Szkół Publicznych
nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu. Informację tę otrzymał 21 lutego, podczas spotkania w Polskim Komitecie Olimpijskim,
burmistrz Krzysztof Kalińskich.
Ratusz otrzyma 330 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, tyleż samo
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu „Boisko w każdej gminie”. Po
stronie miasta pozostanie i tak wydatek rzędu
700 tys. zł. - Zależało nam bardzo, aby kilkutysięczna Korabka miała swoje boisko mówi burmistrz Kaliński. Zgodnie z jego
wcześniejszymi zapowiedziami miasto zrezygnuje za to w tym roku z budowy boiska
tartanowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Jeszcze w tym roku przy „Trójce” założona
zostanie sztuczna murawa na boisku o powierzchni 30x60 m, dodatkowo - wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią tartanową, poza
tym budynek socjalny z wyposażeniem, trybuny, a także ogródek jordanowski.
W tym roku w województwie łódzkim
powstać ma w sumie 30 obiektów w ramach
programu „Boisko w mojej gminie”. Do roku
2012 boisk w całej Polsce ma być 2012. (eb)

Ukraińska melina odkryta w Dzierzgowie
Blisko 300 litrów podrobionego alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz ponad
450 paczek papierosów bez akcyzy ujawnili w poniedziałek
25 lutego w Dzierzgowie w gminie Nieborów funkcjonariusze
Wydziału Zwalczania Przestępczości łódzkiej Izby Celnej.

N

ajpierw, w czasie kontroli targowiska
w Łyszkowicach, w samochodzie osobowym marki Łada, na ukraińskich
numerach rejestracyjnych, celnicy znaleźli
49 butelek alkoholu oraz 77 paczek papierosów różnych marek. Właścicielką towaru była 46-letnia obywatelka Ukrainy, która jako miejsce swojego czasowego pobytu
wskazała jedną z posesji we wsi Dzierzgów
w gminie Nieborów. Na miejsce pojechała
grupa celników z WZP. W wyniku kontroli tej posesji funkcjonariusze ujawnili kolejne dwadzieścia trzy 10-litrowe pojemniki
ze spirytusem oraz 380 paczek papierosów
różnych marek. Nielegalne towary ukryte zostały w kanale samochodowym, który był w budynku gospodarczym. Oprócz
tego znaleziono tam również setki pustych
butelek i kapsli oraz podrabianych etykiet
i banderoli.

Nieoczyszczony spirytus w 10-litrowych bańkach i pseudomarkowe wódki
znalezione w Dzierzgowie były schowane w kanale samochodowym
Właściciel posesji stwierdził, że zatrzymana kobieta nie jest mu znana, zatrzymała
się bowiem w jego nieruchomości zaledwie
dzień wcześniej. Co ciekawe, dokładnie tak
samo tłumaczył się niespełna rok temu. Dokładnie 3 kwietnia 2007 roku na tej samej posesji również ujawniono nielegalną rozlewnię
alkoholu. Ówcześni organizatorzy procederu

także stwierdzili, iż nocują w tym miejscu jedynie chwilowo, w związku z awarią pojazdu.
Wtedy zaczęło się od kontroli targowiska w Łyszkowicach, gdzie na jednym ze
stoisk z drobiazgami zza wschodniej granicy celnicy zauważyli torbę z kilkoma butelkami alkoholu bez polskiej akcyzy. Na
stoisku tym handlowało kilka kobiet, do po-

siadania alkoholu przyznała się jednak tylko
jedna z nich, 48-letnia obywatelka Ukrainy.
Na kobietę nałożono grzywnę. Na pytanie
celników o miejsce zamieszkania kobiety
odpowiedziały, że nie mają stałego lokum
w Polsce, śpią w lesie albo na dworcach.
Jakiś czas później, wracając z działań, na
jednej z posesji w Dzierzgowie funkcjonariusze zauważyli kontrolowaną wcześniej
na rynku kobietę oraz zaparkowany na podwórku samochód z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi.
Celnicy udali się do właściciela nieruchomości. Ten zeznał, że w istocie zauważona kobieta zamieszkuje u niego - rzekomo
dzień wcześniej - bowiem kilku obywateli
Ukrainy wynajęło tam pokój, gdyż zepsuł
im się po drodze samochód i szukali schronienia na jedną noc.
Nie dowierzając wersji przedstawionej
przez właściciela posesji, celnicy postanowili sprawdzić jej teren. Okazało się, że
w budynku gospodarczym znajdowała się
mała rozlewnia alkoholu. Nieoczyszczony
rozpuszczalnik z 10-litrowych baniaków
rozlewany był do szklanych butelek, na
których następnie umieszczano podrabiane
etykiety wódek wschodnich marek oraz fałszywe ukraińskie banderole. W jakich warunkach powstawały „markowe” alkohole,
widać na zdjęciu.
(mak)

Heichman wicestarostą,
Bobrowski odwołany
Wicestarosta Eugeniusz
Bobrowski z SLD odwołany
został na środowej sesji
27 lutego z pełnionej
do tej pory funkcji. Na jego
miejsce starosta Janusz
Michalak (PiS) zaproponował
niezwiązanego do tej pory
z władzami powiatu
Bolesława Heichmana (PO).
ako powód odwołania starosta podał wyczerpanie się możliwości współpracy
Jz dotychczasowym
wicestarostą. W roz-

mowie z dziennikarzami powiedział jednak nieco więcej, nie kryjąc, że na obsadę
stanowisk samorządowych zawsze mają
wpływ wyniki wyborów politycznych. Kiedy dodał, że Bolesław Heichman zajmie się

w zarządzie sprawami pomocy społecznej
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
wszystko zaczęło być jasne.
Zarówno w kraju, jak i w sejmiku wojewódzkim, rządzi obecnie Platforma
Obywatelska. A Bolesław Heichman,
oprócz tego, że jest prywatnym przedsiębiorcą, jest także sekretarzem powiatowych struktur tej partii i człowiekiem
który zakładał PO w powiecie łowickim.
Bobrowski potrzebny był rządzącym w powiecie, wtedy gdy nie mieli jeszcze stabilnej „Dwójka” jest remontowana obecnie na odcinku od Łowicza do granicy woj.
większości w radzie - kiedy nie wiadomo mazowieckiego (na zdjęciu prace przy budowie wiaduktu nad Seminaryjną).
było, w którą stronę podążą radni Krzysztof Od soboty prace zaczną się też na odcinku od Łowicza do Bedlna.
Janicki i Dariusz Kosmatka. Ten pierwszy
jest dziś wiceprzewodniczącym rady, drugi
”
członkiem zarządu - obaj w koalicji rządzą“
cej. Opozycyjny PSL dysponuje 8 głosami.
Rządzący mają ich obecnie 11 (nawet bez
nieobecnego Dariusza Mroczka).
dok. na str. 2
Modernizacja drogi krajowej nu- mi oraz postawiony zostanie nowy most na
mer 2 na 23-kilometrowym odcin- Słudwi w Maurzycach. Przetarg na roboty
ku między Bedlnem a Łowiczem wygrało konsorcjum firm, w którym wioma rozpocząć się w najbliższą so- dącym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
botę, 1 marca. Jadąc na zachód, i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryprzez kilka miesięcy trzeba będzie bunalskiego.
Jednocześnie kontynuowane są prace
się liczyć z utrudnieniami.
ebastian Domżalski z Łowicza wraz
na odcinku drogi krajowej nr 2 od Łowiz żoną Marysią, którzy kilkanaście dni
dzie i kiedy będą utrudnienia, oka- cza do granicy województwa mazowiectemu zakończyli trwającą ponad pół
że się w ciągu najbliższych dni. Kon- kiego. Przewidywany termin zakończenia
roku podróż po Afryce, będą jednymi z pre- sorcjum, które wygrało przetarg ma duże - grudzień 2007 roku - został przesunięlegentów na X Ogólnopolskich Spotkaniach siły, więc mogą zacząć robić na kilku od- ty na sierpień 2008 roku między innymi
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów Kolosy cinkach jednocześnie - powiedział nam z powodu zmiany technologii przy bu2007, które odbędą się 6-8 marca w Gdy- Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Ge- dowie wiaduktu nad ulicą Seminaryjną. ni. Nasi czytelnicy nie muszą jednak jechać neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au- Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów innad morze, by poznać ich przygody. Obszer- tostrad. Prace, wycenione na 140 mln zł, westycji - powiedział nam Zalewski. Po
ny materiał z podróży od Kairu przez Su- prowadzone będą do końca roku. Pobocza zakończeniu robót na obu wymienionych
dan, Etiopię do środkowej Afryki, a potem będą poszerzane, wzmacniana będzie pod- odcinkach będzie można wygodniej i bezprzez Afrykę Zachodnią, Saharę do Maro- budowa drogi i układany nowy asfalt. Re- pieczniej jeździć na całym odcinku „Dwójka, publikujemy dziś na str.18-20. (wal) montowane będą też przepusty pod droga- ki” od Kutna do Sochaczewa.
(mak)

Początek remontu Dwójki
na zachód od Łowicza

Pół roku w Afryce,
teraz na Kolosy
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Ścieki z Popowa zatrzymały oczyszczalnię OSM
Trwa dramatyczna akcja
przywracania pracy
oczyszczalni ścieków
Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej przy ul.
Nadbzurzańskiej w Łowiczu.

J

ej prezes Jan Dąbrowski powiedział
nam, że życie biologiczne w niej zostało
całkowicie zniszczone przez nieznane substancje, jakie trafiły do kolektora 21 lutego.
Te ścieki przewyższały stopniem zanieczyszczenia ustalone normy aż 15 razy.
Nasza oczyszczalnia funkcjonowała
przez 10 lat bez jakiekolwiek awarii - powiedział nam prezes - teraz, przez czyjąś
głupotę, mamy ogromne problemy. OSM,
budując oczyszczalnię, zobowiązała się do

przyjmowania ścieków komunalnych z prywatnych posesji. Dwa lata temu do jej kolektora dołączony został kolektor miejski
w ul. Warszawskiej, a w 2007 roku nowo
wybudowany przez gminę Łowicz kolektor dla wsi Popów.
Po wykryciu niebezpiecznych substancji
w ściekach docierających do oczyszczalni
przeprowadzono kontrolę w studzienkach.
Jako źródło od razu wykluczono mleczarnię i posesje oraz studzienki przy ul Nadbzurzańskiej, ostatecznie stwierdzono je
w jednej ze studzienek we wsi Popów, tuż
za Lamelą, wykluczając ją tym samym jako
źródło. Prezes mówi o możliwym nielegalnym spuście nieczystości do studzienki
z beczki asenizacyjnej, ale ustalaniem źródła zajmą się odpowiednie służby. Na miejscu od kilku dni są inspektorzy z Wojewódz-

Gmina Bielawy

Szkoła w Borowie sprzedana
Pod koniec ubiegłego tygodnia
podpisana została umowa kupna budynku dawnej szkoły podstawowej
w Borowie w gminie Bielawy. Budynek czekał na nowego właściciela
prawie 10 lat. Nowym właścicielem
jest firma krawiecka Self z Bielaw,
która szyje głównie kostiumy kąpielowe na rynki zagraniczne.

W

ójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński jest przekonany, że na tym skończą się problemy z budynkiem dawnej szkoły, w którym jeszcze roku temu miał

działać Dom Pomocy Społecznej „Bona”.
- Nabywca jest nam dobrze znany i przede
wszystkim jest wiarygodny - mówi.
Przypomnijmy, że jeszcze przed wakacjami wójt zdecydował się wypowiedzieć
umowę dzierżawy właścicielce Zofii P.,
gdyż ta od kilku miesięcy nie płaciła czynszu. Pisaliśmy na łamach NŁ o kontrowersjach wokół Domu Pomocy Społecznej
„Bona”, który działał w Łodzi bez wymaganych prawem zezwoleń. Umowa z właścicielką DPS Zofią P. została rozwiązana,
a Rada Gminy zadecydowała o przeznaczeniu działki na sprzedaż. Komisyjnie budy-

Niech nabór zdecyduje

P

lany przyłączenia do ZSP 1 wzbudziły protesty rodziców i nauczycieli. Ci
widzieliby raczej III LO wraz z II LO przy
Ułańskiej. W budynkach tych jest jednak
zbyt mało miejsca.
- Zdecydowaliśmy zatem pozostawić na
razie wszystko tak, jak było - mówi nam odpowiedzialny za oświatę wicestarosta Eugeniusz Bobrowski. - Nie wygaszamy naboru,
niech uczniowie zdecydują, czy szkoła na-

na już zachodzić, ponieważ oczyszczalnia
nie jest jeszcze w pełni sprawna ścieki krążą w obiegu zamkniętym. Zanim do tego
doszło, wiele z zanieczyszczonych urządzeń oczyszczalni musiało zostać dokładnie wymytych - To była ogromna praca
- mówi Pietraszkiewicz. Ile potrwa przywracanie normalnej pracy, trudno na razie
powiedzieć.
Prezes Dąbrowski powiedział nam, że
łowicka mleczarnia wobec zaistniałego
problemu została zmuszona do zmniejszenia produkcji, zmniejszony został także
cykl mycia urządzeń produkcyjnych - chodzi o zminimalizowanie ilości produkowanych ścieków.
Obecnie trwają rozmowy w sprawie uruchomienia nieczynnego kolektora pod dnem
Bzury łączącego kolektor łowickiej OSM

nek został przejęty od dzierżawcy, gdyż Zofia P. nie pojawiała się na wezwania.
Obecnie gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,5543 ha. Budynek po dawnej
szkole w części jest parterowy, częściowo
dwukondygnacyjny, w części mieszkalnej trzykondygnacyjny, murowany z poddaszem nieużytkowym. Ma powierzchnię
1028,17 m2. Wartość rynkowa nieruchomości została określona na 269.380 zł,
w tym wartość gruntu to 60.570 zł, budynku - 208.810 zł.
Miejscowa szwalnia była jedynym oferentem, który przystąpił do przetargu. Nabywca obiektu z istniejącej w budynku
szkoły kotłowni udostępniać będzie ogrzanie do 5 lokali mieszkalnych znajdujących
się w Domu Nauczyciela, który usytuowany jest na sąsiedniej działce.
(eb)

dok. ze str. 1

Gmina Łowicz

III LO w Łowiczu

Zarząd Powiatu Łowickiego porzucił na razie pomysł połączenia III Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu z którąś ze szkół, co miało być pierwszym krokiem na drodze ku wygaszeniu naboru i likwidacji szkoły.

kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Trwają dalsze analizy pobranych próbek,
na tę chwilę mówi się zarówno o niezwykle
skondensowanej gnojówce, substancjach
ropopochodnych, jak i o kwasach. Próbki
pobrane ze studzienki wykazały kilkunastokrotne (!) przekroczenie norm biochemicznego zapotrzebowania na tlen. Średnio powinno ono wynosić 800 mg/dm3,
a próbki ze studzienki w Popowie miały ok.
13000 mg/dm3
Wszystko to - jak powiedziała nam specjalista od ochrony środowiska w łowickiej OSM Bożena Pietraszkiewicz - zabiło
w oczyszczalni bakterie odpowiedzialne za
proces oczyszczania.
OSM otrzymuje obecnie od miejskiej
oczyszczalni ścieków czynne biologicznie
osady, proces oczyszczania powoli zaczy-

dal ma istnieć, czy też nie. Jeśli nabór będzie taki jak w ubiegłym roku, czyli jedna
klasa, będzie to oznaczać likwidację szkoły - dodaje.
W III LO jest obecnie 6 klas, jednak trzy
odchodzą z końcem tego roku szkolnego.
Obecnie liczba absolwentów gimnazjów
powiatu łowickiego wynosi 1100. Za 4 lata
będzie ich tylko 820. Dotychczasowa dyrektor szkoły Anna Gajda przechodzi obecnie
na emeryturę, jednak gotowa jest „dopracować” do końca roku szkolnego. Zarząd powierzyłby na ten czas pełnienie obowiązków dyrektora jej lub innej osobie. Jednak
w sytuacji utrzymywania dalej szkoły, trzeba by było zorganizować konkurs na stanowisko dyrektora.
(wcz)

Aż 5 milionów na inwestycje

J

ednogłośnie radni gminy Łowicz
przyjęli na sesji w środę 27 lutego
projekt budżetu na bieżący rok.
Po stronie dochodów zamknie się
on kwotą 15 milionów i 53 tysięcy
złotych. Wydatki budżetowe zostały
określone kwotą około 18,3 miliona
złotych. Deficyt zostanie pokryty
około 2-milionową nadwyżką z
poprzedniego roku oraz ponad
milionową pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Łodzi na budowę
kanalizacji w Zabostowie. Inwestycje
w tegorocznym budżecie gminy
Łowicz sięgają 28% (około 5 milionów
złotych). Szczegółowy
opis inwestycji i planowanych
remontów przedstawimy w przyszłym
numerze NŁ.
(mak)

Którzy radni lepiej grają w piłkę
W najbliższą sobotę 1 marca w hali
OSiR przy Jana Pawła II w Łowiczu
odbędą się II Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Samorządowców
w halowej piłce nożnej.

W

iceburmistrz Bogusław Bończak
powiedział nam, że impreza w tym
roku została zorganizowana z większym rozmachem, by choć w pewnym stopniu zastąpić odbywający się co roku charytatywny mecz „Gwiazdy na gwiazdkę”,
w którym grali piłkarze z I i II ligi.

Dlatego w tym roku w mistrzostwach
wystartuje 12 reprezentacji, obecność drużyn potwierdziły już samorządy miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz Sieradza,
Poddębic, Pabianic, Kutna, Tomaszowa
Mazowieckiego oraz Łodzi. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 10 meczami eliminacyjnymi, po godz. 15 odbędą się ćwierć- i półfinały, a od godz. 17 mecze finałowe.
Mistrzostwom towarzyszyć będą dzieci
i wolontariusze z łowickiego Stowarzyszenia „Dać szansę”, którzy będą zbierać pieniądze na działalność organizacji.
(tb)

z kolektorem miejskim prowadzącym ścieki do miejskiej oczyszczalni. Dyrektor ZUK
Cezary Kołodziejski jest skłonny tą drogą - lub beczkowozami - przyjąć na miejskiej oczyszczalni ścieki bytowe trafiające
dotąd do oczyszczalni OSM, ale nie ścieki
produkcyjne.
- Tak wzburzonego prezesa Dąbrowskiego
jeszcze nie słyszałem - komentował to zdarzenie podczas sesji Rady Gminy Łowicz
27 lutego wójt Andrzej Barylski. W rozmowie telefonicznej z prezesem OSM wójt
zaoferował uczestnictwo finansowe gminy w usuwaniu szkód. Informując radnych
o tym na sesji mówił też, że jeśli uda się
zlokalizować sprawcę, to gmina wystąpi
przeciw niemu o odszkodowanie do sądu.
Będą też prowadzone wyrywkowe kontrole w studzienkach kanalizacyjnych. (tb)

Heichman wicestarostą...

latego mogli sobie pozwolić na stratę Bobrowskiego
D
i jego głosu.

takie są aktualnie czasy i takie
obyczaje.
W tajnym głosowaniu nad
Starosta Michalak dodaodwołaniem wicestarosty za
je jednak, że ma również poopowiedziało się 11 radnych,
ważne zastrzeżenia co do pra2 było przeciw, 7 głosów oddacy Bobrowskiego. Michalak
no nieważnych. Za kandydatusam przejmie po nim wyrą Heichmana opowiedziało się
dział oświaty, gdyż jak powie17 radnych, 1 był przeciw, 2 głodział, wiele rzeczy trzeba tam Bolesław Heichman sy oddano nieważne.
wyprostować. Co na to BoJuż przed głosowaniem PSL
browski? - Tak w życiu, jak
-owcy zastrzegli, że będą głoi w samorządzie, zachodzą
sować za tą kandydaturą. Nie
zmiany - powiedział pogodzony
może to dziwić, tak w kraz tym faktem. - Dlaczego jedju, jak i województwie, rząnak punkt ten wprowadza się
dzi obecnie koalicja PO i PSL.
tak nagle, jak gdybym w ostatSam Heichman potwierdził
nim czasie popełnił jakieś przezresztą te przypuszczenia, móstępstwo. Nadal będę pracował
wiąc, że będzie chciał pracować
jako radny, moja praca przyj- Eugeniusz Bobrowski z wszystkimi radnymi. I że przy
mie wymiar społeczny. Pewien
obecnym układzie rządzącym,
etap zakończyłem, zaczynam kolejny. Doko- powiat łowicki ma szansę pozyskać duże
nana zmiana ma podłoże polityczne, jednak środki z zewnątrz.
(wcz)

kronika
policyjna
n 21 lutego około godz. 22 na Spółdzielczej w Łowiczu patrol policji podczas
legitymowania grupy młodzieży znalazł
u 18-letniego mieszkańca Łowicza dealerkę z około 1 gramem marihuany.
Policja ustala w jaki sposób mężczyzna
wszedł w posiadanie narkotyku. 18-latek
odpowie z art. 62 ustęp 1 ustawy o zapobieganiu narkomanii. Za posiadanie narkotyków
grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.
n 22 lutego policja, w ramach działań
operacyjnych, ustaliła sprawcę porysowań
karoserii samochodów, do których dochodziło na początku stycznia w okolicach osiedla
Bratkowice i przy markecie Tesco w Łowiczu. Policjanci ustalili, że 20-letni mieszkaniec Łowicza dokonał porysowań nożem
kuchennym. Jak do tej pory przedstawione
mu zostały dwa zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, za co grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mężczyzna
nie przyznaje się do popełnionych czynów.
Policja apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych właścicieli samochodów, którzy do tej
pory nie zgłaszali przestępstwa.
n 24 lutego policja otrzymała zgłoszenie,
że w Emilianowie w gminie Bielawy nieznani sprawcy włamali się do niezamieszkałego
budynku jednorodzinnego, z którego ukradli

butlę gazową na szkodę mieszkańca Łodzi.
Do zdarzenia mogło dojść w okresie od
18 do 24 lutego.
n 25 lutego na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 2 i drogi lokalnej prowadzącej
do Wiskienicy w gminie Zduny doszło do
wypadku drogowego, podczas którego kierujący samochodem osobowym marki Ford
Mondeo 24-letni, mieszkaniec powiatu łowickiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
w wyniku czego doprowadził do zderzenia
z samochodem Toyota Avalon, którym
jechał 48-letnia mieszkanka Warszawy,
a następnie uderzył w stojący na skrzyżowaniu samochód Daewoo Tico, którym jechał
43-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego.
W wyniku wypadku do szpitala z urazem
głowy oraz ranami twarzy i czoła trafił kierowca Forda Mondeo. Uczestnicy wypadku
byli trzeźwi.
n 26 lutego nieznani sprawcy oberwali
kłódkę na drzwiach wejściowych do budynku biurowego firmy w Łowiczu i ukradli
z niej 3 telefony komórkowe i dwie komputerowe stacje robocze o łącznej wartości około
2.200 złotych na szkodę spółki z Warszawy.
Do włamania mogło dojść w okresie od
godz. 15.00 poprzedniego dnia do godzin
porannych 26 lutego.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego podinspektor Leszek Okoń
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8 marca uwolnią Cyfrę
63 lata po słynnej akcji uwolnienia więźniów, członków Szarych
Szeregów i AK, z dawnego więzienia NKWD i UB przy ul. Kurkowej
w Łowiczu będziemy mogli obejrzeć
te wydarzenia w czasie rekonstrukcji historycznej, którą przygotowuje
łowicki ratusz.

U

roczystości i rekonstrukcja: „Łowicz
1945 - uwolnić „Cyfrę” - łowickie
drogi ku wolności...” odbędzie się
8 marca na ul. Kurkowej, czyli dokładnie
w miejscu i w rocznicę słynnej akcji. W uroczystościach towarzyszących rekonstrukcji wezmą udział uczestnicy akcji: w tym
sam „Cyfra”, czyli Zbigniew Feret. Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński powiedział nam, że w rekonstrukcji wezmą też

udział członkowie grup rekonstrukcyjnych
z Polski i Czech oraz młodzieży z łowickich szkół, wszyscy będą ubrani w stroje
z okresu II wojny światowej, jedną z większych atrakcji będzie z pewnością obecność
czołgu T-34.
Rekonstrukcja pokaże kilka scen z okresu II wojny światowej: scenę z okresu okupacji niemieckiej, „wyzwolenie” przez wojska sowieckie, aresztowanie AK-owców
i członków Szarych Szeregów, odbicie
więźniów.
Uroczystości będą trwały od godz.
15.00 do 16.30, w tym czasie należy się
spodziewać zatrzymania ruchu samochodowego na ulicy Kurkowej i Stanisławskiego
w stronę Nowego Rynku. gdzie będą odbywały się poszczególne inscenizacje.
(tb)

Zatrzymany za gram marihuany
Za posiadanie narkotyków, z art. psychotropowe, podlega karze pozbawie62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu nia wolności do lat 3”.
Fundamenty już wylane mury już wyszły z ziemi.
Łowiczanin został zatrzymany przez panarkomanii, odpowie 18-letni miesztrol policji podczas legitymowania grupy
kaniec Łowicza.
młodzieży na ulicy Spółdzielczej w Łowiodczas przypadkowej kontroli poli- czu w czwartek 21 lutego. Policjanci procjanci znaleźli u niego dealerkę z około wadzą działania zmierzające do ustale1 gramem marihuany. Zgodnie z zapi- nia, w jaki sposób osiemnastolatek wszedł
sem ustawy „kto, wbrew przepisom ustawy, w posiadanie narkotyku.
(mak)
posiada środki odurzające lub substancje

Trzeci PoloMarket
powstaje w Łowiczu

P

Widać już mury kolejnego marketu, który w ciągu najbliższych
miesięcy zostanie otwarty w Łowiczu. Trzeci PoloMarket powstaje na
rogu ul. Warszawskiej i Bolimowskiej. Prace ruszyły jeszcze w ubiegłym roku. Wcześniej w miejscu tym
funkcjonowała niewielka fabryka
opakowań foliowych.
klep będzie miał powierzchnię 600 mkw.,
z czego około 450 mkw. będzie to poSwierzchnia
sprzedażowa. Sieć buduje głów-

nie takie nieduże markety. Wjazd na parking
zaplanowano od ul. Warszawskiej. Sklep
obsługiwał będzie dzielnicę Łowicza zwaną Zatorzem, z uwagi na przejazd kolejowy

W czasie komisji radni mieli możliwość indywidualnie dowiedzieć się, co w planie zagospodarowania gminy przewidziano dla ich miejscowości.

okument został szczegółowo omówiony. Radni nie mieli zbyt wielu pytań,
D
poprosili jedynie o mapy miejscowości,

które znajdują się w okręgach wyborczych,
z których zostali wybrani. Argumentowali
to chęcią zapoznania się z propozycją dotyczącą poszczególnych wsi, chcieli też być

Z

jeżdżalnie, huśtawki, piaskownica
i drewniane zabawki - wszystko
atestowane - mają zostać
zamontowane na powstającym
przygotowani na ewentualne pytania od w sąsiedztwie boiska naprzeciwko
bloku nr 6 na os. M. Konopnickiej
mieszkańców.
placu zabaw i rekreacji. Teren, na
Projekt planu powstaje od dwóch lat. którym powstaje plac zabaw, należy do
Jego przedstawienie odbyłoby się wcze- miasta. Wydział Inwestycji
śniej, gdyby nie konieczność starań o ogra- i Remontów przystąpił do sporządzania
niczenie strefy ochrony archeologicznej, dokumentacji projektowej. którą w pierwszej wersji objęte miało być Uporządkujemy istniejące boisko,
3/4 powierzchni zabudowy wsi. Wiązałoby a sam plac zabaw zostanie
się to z koniecznością wyznaczania nadzo- zorganizowany w pobliżu bloku.
rów archeologicznych przy każdej inwesty- Planujemy przeznaczyć na to około
cji. Koszty ponosiłby inwestor, czyli wła- 30 tys. zł - powiedział nam naczelnik
ratuszowego Wydziału Inwestycji
ściciel posesji. Wojewódzki Konserwator i Remontów Grzegorz Pełka.
Zabytków uzgodnił ostatecznie strefy ochro- Plac zabaw ma zostać oddany
ny archeologicznej tylko w ograniczonych do użytku w maju - jeszcze przed
formach, ale dopiero po kolejnych prote- Dniem Dziecka.
stach i odwołaniach ze strony gminy. (tb) (mak)

O planie zagospodarowania
Radni gminy Kocierzew Południowy spotkali się w 22 lutego na
posiedzeniu komisji działających
przy radzie, by zapoznać się z projektem planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, który dziś,
w czwartek 28 lutego, poddany pod
głosowanie w czasie sesji.

Plac zabaw na Zatorzu
jeszcze przed Dniem Dziecka

oddzielający ją od centrum miasta. W pobliżu od około roku działa market Biedronka.
Konkurenci zajmują budynek o nieco większej powierzchni, bo 1000 mkw, z czego
600 mkw. to powierzchnia sprzedażowa.
W każdym miesiącu przybywa nam coraz więcej sklepów sieci PoloMarket. Kilka
miesięcy temu otworzył swe podwoje PoloMarket przy placu Koński Targ. Pierwszy
market tej sieci powstał jako jeden z pierwszych w Łowiczu przed kilkoma laty.
PoloMarkety zapewniają artykuły spożywcze, chemiczne i przemysłowe, a także
świeże owoce i warzywa, wędliny czy nabiał. Własny piec do wypieku świeżego pieczywa gwarantuje świeże, ciepłe bułeczki
a rożen - pysznego kurczaka. Także w tym

sklepie obowiązywał będzie identyczny dla
sieci wystrój wnętrz, układ stoisk, ekspozycja towarów i ubiór personelu.
Sieć PoloMarket to w 100% polski kapitał, działający na rynku od 10 lat. Nieduże markety tej sieci odwiedza 9,2 miliona
klientów miesięcznie. Średnia powierzchnia
sklepów sieciowych to 450 m2. PoloMarket
ma 6,5 tysiąca produktów w asortymencie, ponad 500 produktów własnej marki,
228 sklepów w 14 województwach, 8,1 tysiąca pracowników, 65 samochodów ciężarowych, 42 000 m2 powierzchni magazynowej w Centrum Logistycznym.
Do końca 2008 r. PoloMarket planuje
mieć 300 sklepów, tak aby sieć obecna była
w każdym polskim województwie. (eb)
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ZUK potrzebuje nowej koparki
Dziś w Zakładzie Usług
Komunalnych w Łowiczu
zostaną otwarte oferty
do przetargu na zakup
samobieżnej koparki
kołowej, o maksymalnym
wysięgu ramienia
wynoszącym ponad 5 m.

D

Wpadł do rowu i dachował. Prawdopodobnie z powodu zbyt szybkiej jazdy kierowca srebrnego BMW w piątek
w godzinach wczesnoporannych stracił panowanie nad samochodem na łuku drogi krajowej nr 14 w Jamnie, zjechał
na przeciwległy pas ruchu i wpadł do rowu. W wyniku tego samochód dachował. Kierowca został zabrany przez pogotowie na obserwację do szpitala. W ciągu około godziny samochód został wyciągnięty z rowu przez pomoc drogową
przy współpracy strażaków. W tym czasie ruch odbywał się wahadłowo.

yrektor ZUK Cezary Kołodziejski
powiedział nam, że chce zakupić to
urządzenie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu inwestycyjnego, by mogło ono
już w nim uczestniczyć i zacząć się amortyzować. Z pewnością tak będzie, bo w ciągu
roku zakład wydaje około 100 tys. złotych
na podobną koparkę wynajmowaną od prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowo, zakup nowej koparki związany jest ze zmianą formy wykonywanych prac ziemnych,
w nawierzchniach ulic. Chodzi o układanie
kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczo-

Paliła się trzcina w Mysłakowie

- Zaczęło się. W sezonie do
takich zdarzeń wyjeżdżać
będziemy 8 - 10 razy dziennie
- mówią strażacy z łowickiej
jednostki Państwowej Straży
27 lutego sąd konkursowy ogło- stępca naczelnika Wydziału do Spraw PozyUczestnicy konkursu walczą o nagrodę Pożarnej, mając na myśli pożary
szonego przez ratusz konkursu na skiwania Środków Zewnętrznych w ratuszu główną, wynoszącą 10 tys. złotych.
płonącej trawy, nieużytków,
koncepcję przebudowy centrum Ło- Robert Oberman - wszyscy trzej uczestnicy
Prace ocenia grono złożone z przedstanasypów kolejowych, rżysk itp.

Trzy koncepcje w konkursie
wicza, rozpoczął prace nad złożonymi pracami. Przypomnijmy, że konkursowe koncepcje mają dotyczyć
Starego Rynku oraz ul. Pijarskiej,
11 Listopada, 3 Maja, Tkaczew i placu Koński Targ.

W

ykorzystane w koncepcjach rozwiązania mają szanse być wykorzystane
w projekcie zagospodarowania centrum, do
którego tworzenia przygotowuje się miasto,
z myślą o wprowadzeniu w życie w oparciu o środku unijne. Jak powiedział nam za-

konkursu, zakwalifikowani do niego jeszcze
w grudniu, złożyli w ratuszu swoje prace
w wyznaczonym czasie, czyli do 15 lutego.
Przypomnijmy, że po grudniowej kwalifikacji w konkursie udział biorą dwa zespoły
złożone z architektów. W pierwszym znajdują się: Piotr Płóciennik z Białystoku, Łukasz Zych z Sochaczewa i Łukasz Lewandowski z Białystoku; w drugim: Katarzyna
Lepieszka z Łowicza i Szymon Neubauer ze
Straszyna. Indywidualnie startuje zaś, jako
trzeci konkurent, Autorska Pracownia Architektury - Jarosław Śmigiera z Łowicza.

wej oraz sieci wodociągowej, a także usuwanie awarii. Nowa koparka dzięki temu, że
będzie w stanie sięgać głęboko do wykopu
i wykonywać obrót o 180 stopni, zminimalizuje obszar objęty pracami, zwalniając jeden pas ruchu, o co jest trudno w przypadku
obecnie posiadanego sprzętu.
Oprócz tego dzięki koparce będzie można stosować prace na dużych głębokościach
z wykorzystaniem montowanych w wykopie stalowych szalunków.Wykop o głębokości 3 m będzie miał szerokość np. 1 metra
a nie kilku. To z kolei przekłada się na zajmowanie jednego pasa ruchu i na mniejsze
koszty późniejszej naprawy nawierzchni.
Wcześniejszy przetarg nie został rozstrzygnięty, bo oferowane kwoty były
o kilkadziesiąt tysięcy zł wyższe niż zakład mógł zabezpieczyć. Kołodziejski
powiedział, że ma nadzieję że tym razem
będą bardziej trafne, bo zakładu nie stać
na dofinansowanie zakupu. Planuje wydać na nową koparkę ok. 500 tys. zł, z tego
połowę zapłaci od razu, resztę w ratach.
(tb)

wicieli ratusza zajmujących się inwestycjami, z burmistrzem Krzysztofem Kalińniedzielę 24 lutego między godziną
skim na czele (przewodniczący sądu) oraz
14.00 a 15.00 gasili suchą trzcinę
konserwator zabytków Marian Rożej, ari trawę płonące na groblach stawów
tysta malarz, właściciel Galerii Browarrybnych w Mysłakowie. Zdarzenie zgłona Andrzej Biernacki, architekci Jolanta
Welc i Michał Kazłowski, łowicki przedsiębiorca budowlany Janusz Mostowski
i proboszcz parafii katedralnej ks. Wiesław
Skonieczny.
Wyniki prac sądu konkursowego poznamy 7 marca.
(tb)

W

sił anonimowy kierowca, który dostrzegł
dobywające się z trzcin tumany dymu. Na
miejsce wysłany został jeden wóz bojowy
z PSP, dyżurny skierował też do pomocy
druchów z jednostki OSP w Mysłakowie.
Było wietrznie. Jeśli pożar byłby duży i zachodziłaby potrzeba wjechania na groble,
straż z Mysłakowa ma mniejszy wóz, który
się do tego nadaje. Poproszono też o wsparcie policję, gdyż zachodziło podejrzenie, że
osoba, która podpaliła trzciny, nadal może
być gdzieś w pobliżu. Ogień szybko został
opanowany. Sprawcy zdarzenia nigdzie
w pobliżu nie było.
(wcz)

Zieleń w tych samych rękach
Został on unieważniony, bo dwie oferty były
za drogie. By uatrakcyjnić kolejny przetarg
i skłonić do składania niższych ofert, ratusz
obniżył wymagania. Do przetargu, w którym termin składania ofert upłynął 13 lutego, stanęły dwie firmy. Oprócz zwycięskiej,
także Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Gitpol ze Skierniewic.
O wyborze zaważyła cena. Zwycięska
rzypomnijmy, że w pierwszym przetar- firma zaproponowała za utrzymanie zielegu, w grudniu oferty złożyły trzy firmy. ni na terenie Łowicza za 433 tys. zł brutto,

Od 1 marca 2008 do końca roku
2009 zielenią miejską będzie zajmować się firma Jarosława Biernata
„Park i Ogród” z Miedniewic - ratuszowi udało się za drugim razem rozstrzygnąć ogłoszony przetarg. Firma
z Miedniewic zajmowała się zielenią
miejską przez ostatni rok.

P

ZUK już po pierwszej robocie

P

racownicy Zakładu Usług
Komunalnych w Łowiczu
zakończyli w pierwszych dniach
tego tygodnia prace przy układaniu
kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej,
sąsiadującej z Łyszkowicką. Dyrektor
zakładu Cezary Kołodziejski powiedział
nam, że roboty zawdzięczają swoje
tempo - cztery tygodnie - korzystnym
warunkom atmosferycznym. Obecnie
zakład czeka na kolejne zlecenia
z ratusza. Dyrektor chciałby rozpocząć
ich realizację jak najwcześniej
i wykorzystać dobrą aurę. W tej
chwili ZUK buduje nawierzchnię ulic
Motylińskiego i Chmielińskiej, też w tej
okolicy co Wspólna.(tb)

to jest o ponad 100 tys. zł mniej niż konkurencja.
Firma w ramach zlecenia dotyczącego utrzymania zieleni w Łowiczu, zajmie
się m.in. systematycznym koszeniem terenów zielonych o pow. 25,8645 ha, czterokrotnym koszeniem oraz zbieraniem
śmieci na terenach zieleni o powierzchni
17,3365 ha, pielęgnacją żywopłotów o długości 1110 mb oraz posadzeniem i opalikowaniem 100 drzew i ich pielęgnacją. (tb) Wiatr rozwiewał płomienie, jednak strażacy szybko dali sobie z nimi radę.
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Taksówka będzie mogła
oczekiwać prawie wszędzie
Komisja Gospodarcza
działająca przy Radzie
Miejskiej w Łowiczu
przy jednym głosie
wstrzymującym się radnego Bogusława
Smeli, pozytywnie
zaopiniowała nowy
regulamin świadczenia
usług taksówkarskich
na terenie Łowicza.

R

egulamin będzie poddany pod głosowanie na sesji rady 28 lutego. Alina
Guszlewicz, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, który był odpowiedzialny za stworzenie regulaminu, powiedziała na komisji, że jego obecny stan jest
kompromisem wypracowanym pomiędzy
żądaniami i prośbami kierowanymi do ratusza od świadczącej usługi taksówkarskie
spółki Świt oraz dwóch przedsiębiorców
działających indywidualnie na rynku. Regionalne Zrzeszenia Transportu, skupiające w Łowiczu największą liczbę taksówkarzy, choć tak jak pozostałym przesłano
mu kopię projektu regulaminu z prośbą
o wnioski i ustosunkowanie się, nie zabrało
w jego sprawie w ogóle głosu. Przypomnijmy, że to zrzeszenie właśnie zwraca najczęściej uwagi na różne nieprawidłowości dotyczące konkurencji - o czym wielokrotnie
pisaliśmy. - Naszą intencją było uspokojenie nastrojów pomiędzy taksówkarzami, które od dawna są dosyć napięte - powiedziała
nam Guszlewicz.
- To jest zapis rewolucyjny! - powiedział
w czasie dyskusji nad regulaminem radny

Łowickie taksówki stoją zazwyczaj na postoju przy dworcu PKP oraz na Starym Rynku. Wraz z nowym regulaminem
może się to zmienić.
Ryszard Szmajdziński, odnosząc się do nowego punktu w regulaminie, który mówi, że
taksówka, jeśli nie jest to zabronione przepisami prawa o ruchu drogowym i nie narusza praw innych podmiotów, może być
zatrzymana i zajęta poza postojem, a także
może oczekiwać na pasażera w dowolnym miejscu na terenie Łowicza.
Zdaniem radnego uspokoi to nastroje wśród
taksówkarzy, którzy walczą o miejsca po-

Przejście przy przedszkolu
na Górkach jest potrzebne
Ponad dwieście osób podpisało
się pod petycją w sprawie przywrócenia i ponownego oznakowania
przejścia dla pieszych przez ulicę
Łęczycką naprzeciwko przedszkola „Wiosenka” na osiedlu Górki
w Łowiczu.

P

rzed remontem drogi było tutaj oznakowane przejście i nie rozumiemy dlaczego musiało zostać zlikwidowane. Wiele osób z niego korzystało. Rodzice, którzy
przyprowadzają dzieci do przedszkola
z drugiej strony obwodnicy i tak tutaj będą
przechodzić przez ulicę. Lepiej chyba, żeby
kierowcy widzieli jakieś znaki i pasy na dro-

dze... - powiedziała nam jedna z mieszkanek osiedla Górki.
Nowe przejście dla pieszych zostało przesunięte około 75 metrów w stronę prostego
odcinka drogi. Stare przejście dla pieszych
zostało zlikwidowane po przeprowadzeniu remontu ulicy Łęczyckiej. Przypomnijmy, że był to remont, który wzbudzał wiele emocji wśród mieszkańców tego osiedla
z uwagi na błędy projektowe (np. znaki drogowe na środku chodników) oraz opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Pisaliśmy
o nich wielokrotnie na łamach Nowego Łowiczanina.
Petycja została skierowana do zarządcy drogi, czyli łowickiego oddziału Woje-

przez kierowcę sformułowaniem „lub
przedsiębiorca” - co zgłosiła spółka Świt
zatrudniająca kierowców do swoich trzech
taksówek. - To abstrakcja, by klient musiał
iść po fakturę na Gdańską (tam mieści się
siedziba spółki), miejscem jej wydania winno być miejsce świadczenia usługi - powiedział Smela, który dodał, że jest przekonany o tym, że tak mówią też przepisy.
Na wątpliwości odpowiedział Smeli radny Szmajdziński, mówiący, że taksówki
to specyficzna grupa usług, spostrzeżenie
dotyczące opłat uznał za ciekawe i warte
analizy, ale przez burmistrza a nie komisję.
Radna Jolanta Głowacka spytała, czy ma to
też oznaczać, że opłaty takie miałby płacić
MZK i PKS, bo do tego by się to odnosiło.
Zastępca naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych zauważył, że miasto ma obowiązek stworzenia możliwości świadczenia usług. W sprawie uzupełnienia zapisu,
radni sprawę pozostawili naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Alinie
Guślewicz, która ma skonsultować to z
prawnikiem.
Radna Grażyna Sobieszek zauważyła, że w regulaminie nie ma ani słowa o
korzystaniu z telefonu na Starym Rynku, który jest kością niezgody pomiędzy działającymi w Łowiczu grupami
taksówkarskimi. - Czy nie można zrobić, by był on dostępny dla wszystkich?
- spytała. Inspektor Monika Jagiełło z
wydziału kierowanego przez Guszlewicz odpowiedziała, że miasto chciało
doprowadzić do zgody w tym temacie
i by Regionalne Zrzeszenie Transportu
udostępniło telefon, jednak nadaremnie. Miasto nie może nic zrobić, zrzeszenie ma
podpisaną umowę na telefon, płaci abonament i tylko jego członkowie mogą z niego
korzystać - powiedziała.
W regulaminie znalazły się także inne
nowe zapisy, m.in. dotyczące dodatkowej
lampy samochodowej montowanej na dachu. Dopuszczają one, obok napisu TAXI,
stosowanie dodatkowych napisów w tym
m.in. nazwę firmy, telefon, numer boczny
taksówki, obszar prowadzenia przewozów;
odpowiednim załącznikiem do uchwały
ustalono także wymiary i umieszczenie
dodatkowego oznaczenia taksówek stosowanego na drzwiach bocznych: numer,
herb miasta.
(tb)

stojowe na wyznaczonych postojach. Dzięki temu także sami taksówkarze, stający
w miejscach, gdzie będzie popyt na świadczone przez nich usługi, wyznaczą lokalizacje przyszłych postojów.
Była to też odpowiedź na wypowiedzi
radnego Smeli, który w dyskusji wyraził
kilka zastrzeżeń dotyczących regulaminu.
Smela zwrócił uwagę na brak ustalonego
trybu wyznaczania postoju dla taksówek.

Dyskryminacją nazwał umożliwianie nieodpłatnego zajmowania pasa drogowego przez taksówki, podczas gdy inni ich
użytkownicy, którzy zajmują go także w
celach zarobkowych, muszą uiszczać za to
odpowiednio wysokie opłaty. Zgłosił także
sprzeciw w sprawie propozycji uzupełnienia zapisu, w którym jest mowa o wydaniu na żądanie klienta rachunku lub faktury VAT za wykonaną usługę przewozową

wódzkiego Zarządu Dróg. - Rozumiemy, że
to jest na łuku drogi, ale ludzie i tak będą
tutaj przechodzić. To przejście jest nam potrzebne - powiedziała naszemu reporterowi dyrektorka przedszkola z Górek Jolanta Kępka. Przejście dla pieszych naprzeciw
przedszkola zostało zlikwidowane z uwagi
na to, że było wyznaczone na łuku ruchliwej drogi. Nie było to miejsce bezpieczne,
zważywszy, że obecnie jeździ Łęczycką
wiele ciężarówek, zmierzających w stronę autostrady.
Nowe przejście znajduje się na prostym
odcinku drogi. - Uważam, że to przejście jest
dużo bezpieczniejsze od starego. Pomimo
tego, że nasza opinia w tym temacie jest negatywna, przesłaliśmy petycję mieszkańców
i wniosek do rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - powiedziała nam szefowa łowickiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grażyna Kaczor. Poinformujemy jeśli
zapadną w tej sprawie decyzje.
(mak)

Ekogroszek w Kalenicach, malowanie w Łyszkowicach

Nieborów

Przedsiębiorcy
zapłacili za tablicę

N

owa, okazała tablica informacyjna
stanęła we wtorek 19 lutego
przed urzędem gminy
w Nieborowie. Przedstawia ona mapę
całej gminy z naniesionymi na niej
drogami z zaznaczeniem ich
przynależności administracyjnej,
cmentarzami, kościołami, zabytkami
przystankami PKS i stacjami PKP itp.
Gmina nie poniosła żadnych kosztów
wykonania i postawienia tablicy.
Sponsorowały ją firmy działające
na terenie gminy Nieborów. (wcz)

Zamontowany i uruchomiony został nowy piec centralnego ogrzewania na tzw. „ekogroszek” w budynku
Szkoły Podstawowej w Kalenicach
w gminie Łyszkowice.

N

owy został zakupiony już kilka tygodni temu, jednak czekał do ferii zimowych, żeby mógł być zamontowany. Podobnego rodzaju piec
działa od początku sezonu grzewczego

w Łyszkowicach - ogrzewa budynek urzędu gminy.
Z większych remontów szkolnych prowadzonych w gminie Łyszkowice należy
wymienić malowanie sali gimnastycznej
w zespole szkół. Prace zakończyły się przed
początkiem nowego semestru. Z uwagi na
wielość robót dodatkowych, np. szpachlowanie pęknięć w ścianie itd., koszt remontu
zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym.
(mak)
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Przedszkola zaczynają nabór
Od najbliższego poniedziałku,
3 marca wszystkie łowickie przedszkola rozpoczynają nabór dzieci do przedszkoli. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać i należy
zwrócić wypełnioną do placówki
do końca marca.
o przedszkoli przyjmowane są zgłoszenia dzieci urodzonych w latach 2002 D
2005. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone

w poszczególnych przedszkolach w kwietniu poprzez wywieszenie list dzieci przyjętych. Zapisanie dziecka do publicznego przedszkola na nowy rok szkolny po
30 marca będzie możliwe tylko wtedy, gdy
dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci przyjmowane są w kolejności
ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszeństwo
w przyjęciu do przedszkoli mają: dzieci
w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, dzieci
matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji i dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Dodatkowe kryteria to:
dzieci obojga rodziców pracujących, dzieci mające rodzeństwo w danej placówce,
dzieci zamieszkałe w okolicy przedszkola,
dzieci z rodzin wielodzietnych.
(mak)

Konkurs na nazwę Przedszkola nr 5
Są w Łowiczu przedszkola o nazwach: Pod Tęczą, Słoneczko,
Wiosenka i inne, ale jaką nazwę
mieć będzie Przedszkole nr 5
przy ul. Chełmońskiego w Łowiczu,
rozstrzygnie ogłoszony konkurs.
Szybko posuwają się prace przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Błędowie.

Sala rośnie jak na drożdżach
- Pogoda sprzyja
i prace idą bardzo szybko
- skomentował wójt gminy
Chąśno Dariusz Reczulski
zaawansowanie prac
przy budowie sali
gimnastycznej przy
Zespole Szkół Publicznych
w Błędowie.

R

oboty faktycznie są już bardzo zaawansowane, mimo ponad dwutygodniowego opóźnienia z wejściem na plac budowy
firmy Terbud Wiesława Łona z Kiernozi,
ze względu na oprotestowanie wyniku
przetargu z października ubiegłego roku.

Do grudnia 2007 firma wykonała fundamenty i rozpoczęła stawianie ścian. W tej
chwili zalany jest już strop nad częścią budynku, gdzie będzie znajdowało się zaplecze sali, czyli szatnie, sanitariaty oraz pokoje
nauczycieli. Pozostałe ściany powoli osiągają swoją docelową wysokość, pracownicy firmy zalewają żelbetowe filary, o które
będzie oparta stalowa konstrukcja dachu.
Prace przy inwestycji mają się zakończyć
w 2009 roku. Gmina zabezpieczyła na jej
przeprowadzenie w sumie 1 mln 650 tys. zł,
które podzielono na trzy części: 250 w 2007,
1 mln w 2008 oraz 400 tys. zł w 2009 roku.
Wójt Reczulski powiedział nam, że gmina jest przed decyzją o pozyskaniu na
budowę pieniędzy z zewnątrz. Wstępnie ma je otrzymać z Totalizatora Spor-

towego. Maksymalna kwota dofinansowanie wyniesie 550 tys. zł. Jest to 30%
wartości i niestety nie może być więcej - dlatego, że gmina wcześniej korzystała z 50% pomocy z tego źródła przy
budowie sali przy Szkole Podstawowej
w Mastkach.
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, dysponującego środkami Totalizatora,
oglądał już inwestycję oraz sprawdzał dokumentację, gmina czeka teraz na decyzję
zarządu. Wójt powiedział nam także, że nie
wyklucza, by udało się pozyskać pieniądze
z programu oświatowego Regionalnego Programu Operacyjnego, choć będzie
to wymagało zaplanowania kompleksowych prac na obiektach szkolnych.
(tb)

Nie ma podstaw do skargi na burmistrza
Rada Miejska najprawdopodobniej oddali dziś 28 lutego złożoną
przez Spółkę z o. o. Świt skargę na
bezczynność burmistrza Krzysztofa
Kalińskiego w wydaniu trzeciej licencji na prowadzenie przewozu osobowego taksówką.

W

czasie obrad Komisji Gospodarczej,
która odbyła się 20 lutego, radni, po
wyjaśnieniach naczelnika Wydziału
Spraw Gospodarczych Aliny Guszlewicz i
samego burmistrza, nie dopatrzyli się przewinienia z jego strony.
Guszlewicz przedstawiła radnym opisywaną już na łamach NŁ sprawę wstrzymania wydania licencji spółce Świt.
Przypomnijmy, że spółka wystąpiła o nią

3 stycznia. Kilka dni później Regionalne
Zrzeszenie Transportu skierowało do ratusza pismo, wnioskując o odebranie Świtowi licencji taksówkarskich z powodu kar sądowych ciążących nad jej kierowcami oraz
z rzekomym długotrwałym i wielokrotnym
łamaniem przez nich prawa.
- Musieliśmy dokonać analizy zgłoszenia złożonego przez zrzeszenie i wystąpiliśmy o odpis wyroku - mówiła Guszlewicz.
Sąd nie śpieszył się z przesłaniem odpisu
i zanim ten dotarł do ratusza, zgodnie z prawem przedłużono termin wydania licencji
do 15 lutego.
Informacja z sądu dotarła 4 lutego. Po jej
analizie nie dopatrzono się znamion, które
miałyby wpływ na cofnięcie, jak i niewydanie nowej licencji Świtowi. Kierowcy spół-

Konkurs na pracownika sekretariatu
Od kandydatów wymagane jest wykształDo 12 marca w Urzędzie Gminy
w Kiernozi przyjmowane będą zgło- cenia minimum średnie, niekaralność, wieszenia od osób starających się dza informatyczno-teczniczna oraz ogólna
o pracę w Urzędzie na stanowisku znajomość zagadnień samorządowych.
Pracownik sekretariatu Urzędu Gminy
„do spraw ogólnoorganizacyjnych”.
prowadzić będzie: sprawy związane z zaówiąc prościej chodzi o pracownika pewnieniem sprawnego działania Urzędu,
sekretariatu, ponieważ osoba pracu- obsługę sekretariatu, sprawy kancelaryjjąca na tym stanowisku planuje przejście ne i techniczne związane z obsługą interena wcześniejszą emeryturę. Zatrudnie- santów i wydawaniem zaświadczeń, archinie nowego pracownika planowane jest wum zakładowe i inne prace zlecone przez
wójta lub sekretarza gminy.
(mwk)
od kwietnia.

M

ki wprawdzie stanęli przed sądem grodzkim
za nieprzyjęcie mandatów karnych w dobrej
sprawie, sąd jednak odstąpił od karania ich
finansowego, ukarał ich naganami - nie były
to więc sprawy wrażliwe, które mogłyby
skutkować odebraniem licencji. Ta została
wydana Świtowi już 7 lutego.
Burmistrz Kaliński powiedział radnym,
że nie było innej możliwości załatwienia
sprawy, wspólnie z naczelnik Guszlewicz
powiedzieli, że nie jest to jedyna sprawa
związana z łowickimi taksówkami, jaką ratusz zajmował się w ostatnim czasie. Podkreślił, że są one zazwyczaj bardzo absorbujące czas i sprawiające wiele kłopotu,
a ich podstawą są nieporozumienia w gronie taksówkarzy.
(tb)

Remonty w szkołach

F

erie były w gminie Bolimów
czasem remontów w szkołach.
W Szkole Podstawowej
w Bolimowie pomalowano dwie klasy
i pomieszczenia kotłowni. Dokonano
niewielkich napraw dachu.
W bolimowskim przedszkolu
pomalowano kącik gospodarczy.
W SP w Huminie zamontowano
osłony na grzejniki. Nie prowadzono
remontów w SP Kęszyce - tam dużo
zostało zrobione w poprzednie ferie.
Wszystkie prace wykonała gminna
grupa remontowa.(wcz)

P

ropozycje nazwy składać mogą wszyscy mieszkańcy Łowicza, choć dyrektor placówki, Emilia Raczek szczególnie serdecznie zachęca do wzięcia udziału
w konkursie dzieci, rodziców i absolwentów. Co ciekawe, każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę propozycji.

Należy je tylko w formie pisemnej dostarczyć do placówki, podając swoje personalia, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Termin składania propozycji upływa
31 sierpnia.
Konkurs rozstrzygnięty będzie we wrześniu. Ostateczną decyzję podejmie komisja,
w skład której wejdzie dyrektor, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele ratusza.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę,
a uroczyste ogłoszenia nazwy placówki planowane jest 17 stycznia 2009 roku, podczas
uroczystości 55. urodzin Przedszkola nr 5.
(mwk)

Młodzieżowy zespół ludowy
powstaje w Łyszkowicach
Od pierwszego wtorku ferii zimowych ruszyły spotkania i próby
nowo powstającego zespołu ludowego w Łyszkowicach.

N

a zorganizowanych do tej pory dwóch
spotkaniach pojawiło się łącznie
23 uczniów szkół podstawowych
i łyszkowickiego gimnazjum. - Z tego co zauważyłem, to zajęcia bardzo im się podoba-

ją. To dobrze wróży na przyszłość - powiedział nam kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Łyszkowicach Piotr Klimkiewicz. Zajęcia z zespołem prowadzi Dariusz
Nawrocki (prowadzi również zespół ludowy „Poltex” z Łodzi). Zespół ma ambitne
plany - choreograf zakłada, że pierwszy oficjalny występ odbędzie się na dorocznym
gminnym festynie w lipcu tego roku.
(mak)

7

28.02.2008 r.

Przeżyliśmy nocną wichurę
Połamane gałęzie i powalone
drzewa, pozrywane dachy, uszkodzone płoty, wędrujące garaże
i samochodowe naczepy, poprzewracane tablice - oto skutki wichury, jaka przeszła przez nasz teren
w nocy z piątku na sobotę.
soby, z którymi rozmawialiśmy w sobotę rano, były zgodne: nawałnica
O
z największą mocą uderzyła około godziny

3 w nocy. Wiatr miotał strugami deszczu.
Uderzały pioruny, deszcz bębnił o szyby
z taką siłą, że niewiele było osób, których
nie postawiło to na nogi. - Myślałem, że to
już koniec świata - powiedział nam jeden
z mieszkańców Łowicza.
- Burze w lutym, kto to słyszał?!
- Chcieliśmy mieć ciepło, to mamy, tylko
nie dziwmy się potem takim anomaliom.
- Nie wiem jak to będzie. Niedzielna noc
ma być spokojna, ale w telewizji mówili, że
w następny weekend też tak będzie wiało -

mówili nam inni ludzie. Dyżurny z łowickiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej
miał w sobotę pełne ręce roboty, podobnie
jak jego koledzy, którzy niezliczoną ilość
razy wyjeżdżali do powalonych drzew, leżących na jezdni konarów i innych, zaskakujących często zdarzeń.
Ogromne było zdziwienie Moniki Pilichowskiej, mieszkającej przy ulicy Wierzbowej na Korabce, kiedy około godziny
3 w nocy dostrzegła przez okno, olbrzymi
czarny cień stojący na jej działce. - Zawołałam męża Piotra i nagle obydwoje zdaliśmy
sobie sprawę, co to jest - opowiada. Na ich
działce stał blaszany garaż sąsiadów.
Garaż blaszak nie był niczym przytwierdzony do podłoża. Wiatr porwał go, siłą uderzenia zmiótł do samego gruntu trzy przęsła betonowego płotu. Staranowawszy budę
z psem w środku i połamawszy niedawno
zasadzone drzewka owocowe i iglaki, garaż jakby nigdy nic zatrzymał się na środku
działki. - Nie wierzyliśmy własnym oczom -

Strażacy zabezpieczyli zniszczony szczyt budynku w Lipnicach, używając do tego podnośnika.

Garaż jak nowy, tylko że poprzedniego dnia w tym miejscu na działce Piotra i
Moniki Pilichowskich rosły drzewka i trawa. W tle rozwalony płot.

Oto szczątki dachu zerwanego z budynku przy ulicy Żabiej w Łowiczu.

Kolejna
stacja „Bliska”

S

tacja paliw braci Haczykowskich
w Nieborowie sprzedaje od kilku
tygodni paliwa pod nową marką
koncernu PKN Orlen - „Bliska”.
To trzecia stacja paliw w powiecie
łowickim działająca pod tą marką.
Pierwsza „Bliska” działa przy drodze
w kierunku Łodzi w okolicach Krępy,
kolejną stacją działającą pod tym
szyldem stała się była stacja IPO
przy ulicy Poznańskiej. W przypadku
stacji w Nieborowie nie zmienili
się właściciele spółki prowadzącej
stację, nie zmienił się też zakres
usług i paliw przez nią oferowanych.
- Po prostu jest to nowy, ładniejszy
i atrakcyjniejszy dla klientów wygląd
- powiedział nam współwłaściciel
Jacek Haczykowski.
(mak)

Strop budynku w Lipnicach zabezpieczono deskami i kołkami. A i tak
uczestnicy akcji musieli uważać,
gdzie stawiają nogi.
opowiada kobieta. - Całe szczęście, że wiatr
nie zepchnął go w kierunku domu i okien.
Wtedy nie wiem co by było.
Wezwani strażacy z łowickiej jednostki
PSP próbowali zabezpieczyć garaż linami,
w końcu obciążyli go, kładąc na dachu płyty
ze zniszczonego płotu. - Skontaktowaliśmy
się z sąsiadem, którego w czasie zdarzenia
nie było na działce. Skoro nie przytwierdził
garażu do podłoża, uważamy, że powinien
zapłacić nam za straty - mówi kobieta.
W tym samym czasie strażacy mieli całą
masę innych zgłoszeń. W Popowie trzeba
było zdejmować naczepę samochodu ciężarowego, która przewróciła się na dach
budynku gastronomicznego, w Zielkowi-

cach zabezpieczali budynek gospodarczy,
z którego wiatr zerwał dach.
Przy ulicy Żabiej w Łowiczu wiatr zerwał nocą część dachu z ZGM-owskiego
piętrowego budynku. Dach miał konstrukcję drewnianą, pokryty był papą. W budynku mieszkają ludzie, mieści się też sklep.
W sobotę zabezpieczeniem dachu szybko
zajęli się pracownicy ZGM.
W Lipnicach w Gminie Kocierzew, wiatr
wepchnął do środka szczyt budynku gospodarskiego. Gruz upadł na sklepienie. Sklepienie zarwało się i runęło na stojące w oborze krowy. Właściciel gospodarstwa Jerzy
Stańczyk zastał zwierzęta przysypane gruzem. Miały poutrącane rogi, zakrwawione łby. Przeżyły wszystkie, jednak rolnik
martwi się, że skutki uderzenia objawić się
mogą dopiero po jakimś czasie.
Budynek był ubezpieczony. Stoi w odsłoniętym miejscu, gdzie narażony jest na
ataki wiatru. Zdarzały się przypadki zerwania części eternitu, ale czegoś takiego

rolnik jeszcze nie widział. Spadający gruz
pozrywał rury dojarki. Rolnicy wyprowadzili krowy na zewnątrz, wydoili je ręcznie.
W tym czasie strażacy zabrali się za usuwanie gruzu. Sklepienie zostało podstemplowane drewnianymi balami. Wyrwany
szczyt zabezpieczono konstrukcją z desek
i folii, używając w tym celu strażackiego
podnośnika. Właściciele posesji martwili się
jednak, że jeśli nastąpi kolejna wietrzna noc,
całe to zabezpieczenie nie wytrzyma.
Do późnego wieczora w sobotę strażacy usuwali skutki wichury. Jeszcze o 19.25
przyjęli ostatnie już zgłoszenie o drzewie,
które trzeba usunąć z drogi. Padające drzewa wyrządziły wiele szkód. W Kiernozi
olbrzymie drzewo runęło na ogrodzenia
zabytkowego parku. W Łowiczu padające
drzewo zniszczyło część płotu za trybunami
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Mimo wietrznej soboty, niedzielna noc
upłynęła spokojnie. A kolejny dzień powitał nas niemal wiosenną pogodą.
(wcz)
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Nowy sołtys nie bez sprzeciwów S

Kto kupi działkę przy Wiejskiej

W dość napiętej
atmosferze obyły się
w środę 20 lutego
wybory sołtysa i zarządu
OSP w Bednarach
Kolonii. Wybory trzeba
było przeprowadzić
z uwagi na rezygnację
z obydwu funkcji
dotychczasowego
sołtysa wsi i prezesa
OSP Bednary Kolonia
Mariana Duranowskiego.
Sam Duranowski na
temat powodu rezygnacji
rozmawiać nie chciał.

- Uważam że kandydatka na sołtysa powinna przed głosowaniem przedstawić nam
swój program, poinformować co chce dla
wsi zrobić. Wskazane byłoby też zorganizowanie przerwy, aby mieszkańcy mieli chwilę
na dyskusję, na zastanowienie się. Dokonane właśnie wybory, to żadne wybory.

tarosta Łowicki organizuje
29 lutego drugi przetarg
na sprzedaż zabudowanej działki
przy ulicy Wiejskiej w Łowiczu.
Działka jest własnością skarbu
państwa. Cenę wywoławczą ustalono
nym terminie. - Oczywiście można było, których politykach, że przywiązałem się do na 70 tys zł. Nieruchomość ma
tylko niczego by to nie zmieniło. Znając tę stołka. Jeśli jest jakaś młodsza osoba, któ- powierzchnię 3266 m2. Znajdują się
wieś, uważam, że frekwencja i tak jest duża ra dałaby sobie radę z finansami, z rozlicze- na niej pokolejowe budynki
w stanie do rozbiórki. Nie obowiązują
- powiedział nam wójt.
niami, to chętnie bym zrezygnował. Jeśli nie dla niej ustalenia miejscowego
Co na zarzuty mieszkańca odpowiada znajdzie się nikt chętny, to jak powiedział planu zagospodarowania
nowa sołtys? - Jestem świeżo po wyborze. swego czasu nasz słynny prezydent: nie chcę przestrzennego miasta Łowicza.
W studium uwarunkowań i kierunków
Zapoznam się z sytuacją wsi. Deklaruję, że ale muszę.
Oprócz byłego prezesa, członkowie za- zagospodarowania, nieruchomość
przeznaczona jest pod rozwój funkcji
rządu, którzy złożyli rezygnację, nie uchy- produkcyjno - usługowych. Działka
lali się podczas środowego zebrania od po- jest obciążona służebnością gruntową.
nownego kandydowania. Nowy zarząd (wcz)

B

yłem sołtysem przez 13 lat. Mógłbym
mówić, że moja decyzja wynika ze stanu
zdrowia, ze zmęczenia itd. Ograniczę się
jednak do stwierdzenia, że zrezygnowałem
z przyczyn niezależnych - powiedział
reporterowi NŁ.
Na zebranie, podczas którego dokonano
wyboru sołtysa, przybyło 21 mieszkańców.
Padła tylko jedna kandydatura Anny Dziemdzieli, miejscowej właścicielki salonu fryzjerskiego, członkini ustępującego zarządu
OSP i wiceprzewodniczącej miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich. W głosowaniu
tajnym za tą kandydaturą opowiedziało się
20 mieszkańców. Jeden był przeciwny.
Głosowanie jeszcze się dobrze nie skończyło, a już na sali wybuchły głosy protestu. Jeden z mieszkańców, Mirosław Zimny
nie krył swojego rozczarowania takim przebiegiem wyborów. Jego zdaniem zebranie
winno zostać przełożone. Wybory przy tak
niskiej frekwencji nazwał farsą. - Wszystkiemu winna jest pora zebrania - godzina
13.00. Gdyby na przykład zebranie odbyło
się o 20.00, wtedy na pewno przyszłoby więcej osób - mówił. Przyznał, że nie jest zadowolony ze zgłoszonej kandydatury. Uważał,
że przy większej frekwencji zgłoszono by
kilku kandydatów i dopiero wtedy wybór
byłby dla wsi optymalny.

Nowy - częściowo stary - zarząd OSP Bednary Kolonia. Na pierwszym planie
nowo wybrana sołtys Anna Dziemdziela. Po lewej (w garniturze) nowy prezes
jednostki Jacek Kapusta.
W rozmowie z reporterem NŁ mieszkaniec dodał jeszcze, że według niego dziwne jest, że wybiera się sołtysa, a nie wybiera
się rady sołeckiej. - Zresztą na zebraniu nie
było nikogo z rady sołeckiej. Podejrzewam,
że część mieszkańców w ogóle nie wiedziała
o zebraniu, tym bardziej, że właśnie rozmawiałem z taką osobą - powiedział.
Mieszkańcy informowani byli o zebraniu
poprzez, jak to się na wsi mówi, puszczoną po domach kartkę. Były sołtys Marian
Duranowski zapewnił nas, że kartki z informacją zostały po wsi rozniesione. Część
obecnych na zebraniu mieszkańców powątpiewała, czy o 20.00 frekwencja byłaby dużo większa. - Tak już jest, że ludzie się
mało interesują. A wieczorem też mogłoby
przyjść niewielu, bo jest na przykład w telewizji „M jak miłość” czy inny serial - padały głosy z sali.
Spytaliśmy też wójta Andrzeja Werle,
czy nie można było zrobić zebrania w in-

Nie ma komu sprzedać drewna
- Ciepła zima spowodowała, że drewno
opałowe, które przygotowaliśmy, nie może
znaleźć nabywców - powiedział nam leśniczy Lasu Miejskiego Lech Szychowski.

T

ak niskiego zainteresowania drewnem opałowym,
od dawna nie było. W tej chwili na nabywców czekają 42m3 drewna, które przygotował wspólnie
z pracownikami lasu jeszcze w okresie jesiennym.
Z tego okresu zostało sporo drewna przygotowanego
do palenia w kominkach. Zazwyczaj jeden i drugi rodzaj drewna schodził na bieżąco, tym bardziej, że oferta
cenowa lasu miejskiego jest atrakcyjniejsza niż Lasów
Państwowych. Obecnie nie ma także dużego zainteresowania możliwością samodzielnego pozyskania przez
klientów drewna w lesie. Jest to możliwe po wcześniejszym wyznaczeniu drzew do wycięcia. Są to drzewka o średnicy do 20 cm. Jak przyznaje Szychowski to
większy kłopot, bo cięcia miały zostać w tym wypadku przeprowadzone na pow. 8 ha. Na tej powierzchni
jak ocenia Szychowski do pozyskania pozostaje ponad
120 m3 drewna. Jeżeli drewno nie zostanie pozyskane,
nie zostanie zrealizowany tegoroczny plan zagospodarowania lasu, w tym dosadzenie drugiego piętra roślinności na tej przestrzeni.
W sprawie zakupu drewna można kontaktować się
z leśniczym codziennie. Drewno ścięte i przygotowane na opał kosztuje 84 złote za m3, natomiast wymagające samodzielnego ścięcia 54 zł za m3, do tych cen
trzeba doliczyć 7% podatku Vat.
(tb)

jeśli tylko coś będzie mieszkańcom potrzeba, zawsze mogą przyjść, a ja służyć będę
pomocą.
Znacznie więcej mieszkańców pojawiło się na zorganizowanym godzinę później zebraniu podczas którego wybrany został nowy zarząd i prezes OSP. Rezygnacja
Mariana Duranowskiego pociągnęła za
sobą także rezygnację części dotychczasowego zarządu.
Dlaczego także zarząd podał się do dymisji? Skarbnik Zenon Syperek wyjaśnia, że
w jego przypadku, po pierwsze pociągnęła go lawina - swoją rezygnację złożył jako
ostatni. Po drugie, do pełnienia funkcji
skarbnika zniechęciły go ubiegłoroczne perypetie w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Po trzecie: - Podałem się do dymisji
dla tzw. „higieny”. Jestem już 25 lat skarbnikiem. Zmieniali się prezesi, naczelnicy,
a ja cały czas byłem. Nie chcę, aby ktoś
brzydko powiedział, tak jak mówi się o nie-

ukonstytuował się w następującym składzie: prezes Jacek Kapusta, wiceprezes,
naczelnik Tomasz Papiernik, wiceprezes
Andrzej Kaźmierczak, zastępca naczelnika Tomasz Werle, skarbnik Zenon Syperek,
gospodarz Tadeusz Sekuła, kronikarz Katarzyna Bartłoszewska i członek zarządu Stanisław Tybuś. Sekretarzem została, tak jak
w poprzednim zarządzie, Anna Dziemdziela, która godzinę wcześniej wybrana została
na nowego sołtysa wsi.
Podsumowanie wyborów, jakiego dokonał wójt Andrzej Werle, rzuciło nieco światła na rezygnację byłego sołtysa i prezesa.
Podczas zebrania nikt nam tego nie potwierdził, ale od jakiegoś czasu mówiło się bowiem o nie najlepszej współpracy między
bednarskimi działaczami. - Najważniejszym
zadaniem dla zarządu jest utrzymywanie dobrej współpracy z paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich - powiedział wójt. - Bo wszystko to
co widzicie w remizie, co udało się w ostatnim czasie osiągnąć, w dużej mierze jest właśnie ich zasługą. Wiadomo, że jakieś konflikty
będą, ale trzeba je rozwiązywać, wypośrodkować wypowiadane zdania, tak aby wspólnie działać dla dobra społeczności.
Nowy prezes OSP Bednary Kolonia Jacek Kapusta urodził się i przez długie lata
mieszkał w Bednarach Kolonii. Niedawno
wybudował nowy dom na granicy Bednar
i Karolewa. Jest pracownikiem PKP Energetyka Kolei Mazowieckich, a także rolnikiem i hodowcą koni. Na przyszłość myśli
o rozbudowie strażnicy, a także uporządkowaniu u upiększeniu terenu wokół niej.
Jak skomentował słowa wójta, odnośnie
współpracy z KGW? - Jeśli chodzi o zgodne współdziałanie, nie widzę najmniejszego problemu. Jestem człowiekiem do bólu
wierzącym i za uczciwym, aby mogło być
inaczej - zadeklarował.
(wcz)

Drugi przetarg na działkę
na Korabce

D

rugi przetarg na sprzedaż działki
przy ulicy Małszyckiej w Łowiczu
odbędzie się 28 marca. Działkę
wystawia na sprzedaż łowicki starosta.
Jest ona własnością skarbu państwa.
Jest to niezabudowana nieruchomość,
o powierzchni 1,5244 m2. Cena
wywoławcza wynosi 455 tys. zł.
Dla nieruchomości nie obowiązują
ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza, w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest
ona przeznaczona pod budownictwo
produkcyjno-usługowe.
(wcz)

Łatają masą na zimno
12 ton masy na zimno zużyli
w obecnym sezonie pracownicy
Powiatowego Zarządu Dróg. Łatanie
większych wyrw w powiatowych
drogach prowadzone jest bowiem
przez całą zimę - w ciągu minionego
weekendu na drogach na terenie gminy
Kocierzew. Przy okazji wyjeżdżający
w teren pracownicy wymieniają, bądź
prostują znaki drogowe. Inna grupa
zajmuje się też wycinką zakrzaczenia.
(wcz)

Nawieźli drogi szlaką

W

ciągu ostatnich dwóch tygodni,
gminne drogi z terenu gminy
Bolimów, nawiezione zostały
szlaką. Nawieziono ją na drogę
w Kęszycach do granicy z gminą
Nowa Sucha, w Jasionnej Parcel oraz
w Sierzchowie na drodze w kierunku
gminy Nieborów. (wcz)
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Kultowa Pięćsetka na Polmoblichu
Łowicki salon
samochodowy marki
Fiat zaprasza
na Dni Otwarte kultowej
popularnej „Pięćsetki”
- w dniach od 29 lutego
do 2 marca.

NSZZ „Solidarność”
Ziemi Łowickiej
zbiera podpisy
pod społecznym
projektem ustawy
do Sejmu RP
o przywrócenie
Święta Trzech Króli
(Objawienia Pańskiego).

S

amochód wystawowy jest już na Polmoblichu. Nie wiadomo jednak czy przed
Dniami Otwartymi dotrze do salonu samochód do jazdy próbnej. Jeżeli się to nie uda,
z możliwości jazdy próbnej będzie można
skorzystać tuż po Dniach Otwartych.
Od lipca ubiegłego roku sprzedano w
Europie już 40 tys. „Pięćsetek” i przyjęto
120 tys. zamówień. Fiat Auto Poland, ma
nadzieję, że z czasem liczba klientów na to
niszowe auto będzie rosła, a zależy to od
wzrastającej zamożności społeczeństwa.
Obecnie na pięćsetkę czeka się 8 miesięcy.
Co zachęca do kupna? Z pewnością nie
cena. Bardziej liczy się wygląd, stylizowany na poprzednią „Pięćsetkę”, a także
możliwość kupna bogato wyposażonego
auta. Najtańsza wersja z benzynowym silnikiem 1.2 (69 KM) na wyposażeniu ma
dwie poduszki, ABS z EBD, regulowaną
wysokość kierownicy ze wspomaganiem,
światła do jazdy dziennej i kosztuje 34.500
zł. W Polsce dostępna będzie od maja tego
roku. Obecnie najtańsza wersja pop kosz-

Trudno będzie spotkać dwie takie same „Pięćsetki”, Fiat stawia bowiem
na różnorodność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
tuje 39.500 zł. Na wyposażeniu ma siedem poduszek powietrznych, radio z CD
i MP3, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby i lusterka oraz dzielone oparcie
tylnej kanapy.
Pięćsetki z mocniejszymi silnikami benzynowym 1.4 oraz dieslem 1.3 Mjet kosztują 47.500 zł. W tej samej cenie będzie można wybrać fiata 500 z silnikiem 1.2
w wersji sport lub lounge. Natomiast 55.500
zł mają kosztować wersje sport i lounge
z pozostałymi dwoma silnikami. Fiat 500
jest chyba pierwszym samochodem, który

1% dla Związku Niewidomych
Łowickie Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych zwraca
się z prośbą o przekazywanie 1%
podatku dochodowego na jego
działalność.

J

ak mówi Anna Wesołek z tegoż koła, organizacja w Łowiczu istnieje od 30 lat.
W chwili obecnej zrzesza około 80 osób
w różnym wieku - od dzieci, poprzez osoby
dorosłe, aż po starsze.

Solidarność apeluje
o przywrócenie Święta Trzech Króli

Zebrane fundusze pomogą w utrzymaniu siedziby koła przy ul. Browarnej 11.
Jest to budynek komunalny i dzięki życzliwości władz miasta, za użytkowanie
go Związek nie płaci czynszu. Wpłacone dzięki uprzejmości ludzkiej pieniądze,
pomogą jednak w opłaceniu rachunków
za telefon czy prąd. Osobom, które zechcą wspomóc Koło podajemy nr KRS
0000087884.
(mwk)

W

edług projektu miałby to być dzień
wolny od pracy. Z apelem o zbieranie podpisów wystąpił również
pełnomocnik na powiat łowicki Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego Wojciech Gędek.
Propozycja zgłoszenia projektu ustawy
społecznie (potrzeba 100 tysięcy podpisów) wyszła od prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, podczas spotkania
z przedstawicielami miast, w których przebywał Jan Paweł II. Inicjatywa została
również poparta przez Episkopat.

oferuje możliwość bardzo indywidualnego
skomponowania. Kilka kolorów nadwozia,
wykończenia wnętrza, 16 różnych wzorów
felg, 60 różnych boczków drzwi, do tego
liczne naklejki i wyposażenie dodatkowe.
W sumie można stworzyć blisko 500 tys.
różnych wersji.
Oprócz pięćsetki na Polmoblichu, będzie
można oglądać nową Cromę i Bravo z nowym silnikiem 1,6 MJet. 29 lutego salon
można odwiedzić w godz. 10 - 16, 1 marca
w godz. 10 - 14, zaś 2 marca w godz. 10 - 15. Centrum e-learningowego
(eb) w Gminnej Bibliotece

W Polsce do roku 1960 Dzień Trzech
Króli był obchodzony jako święto i był
to jednocześnie dzień wolny od pracy.
W okresie władzy komunistycznej, ustawą z 16 listopada 1960 roku święto to w wymiarze państwowym - zostało zlikwidowane. Oczywiście nadal zostało jednym z najważniejszych świąt kościelnych.
W Kościele Katolickim Uroczystość Trzech
Króli jest związana z obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej. Obecnie święto
to, stanowiąc jednocześnie dzień wolny od
pracy, jest obchodzone w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech,
Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a nawet w Szwecji i Finlandii.
- Apelujemy do wszystkich ludzi wierzących, aby podjęli się trudu zbierania podpisów w celu przywrócenia dnia wolnego
od pracy, aby godnie świętować. (...) Apeluję do ludzi wiary abyśmy odzyskali swoje
święto, które zabrali nam komuniści - napisał w apelu Wojciech Gędek. Listy popierające znajdują się w biurze Solidarności przy
ul. Starocińskiej w Łowiczu.
(mak)

Centrum elearningowe ruszy na dniach

Dzień Kobiet w GOK

W

tym tygodniu wszystkie
zaproszenia na uroczystość
z okazji Dnia Kobiet, która
odbędzie się 9 marca o godzinie
15 w GOK, trafią do mieszkanek
gminy Domaniewice. Ich
roznoszeniem zajmują się sołtysi.
Wystąpi Krzysztof Kaczmarek - aktor
i dyrektor Teatru Zwierciadło w Łodzi,
zespół Kalina i Wiesława Stolarczyk
- zdobywająca laury na festiwalach
piosenki osób niepełnosprawnych.
(eb)

Publicznej w Chąśnie,
o którym pisaliśmy
na początku roku,
rozpocznie swoją działalność
z miesięcznym opóźnieniem.

C

entrum jest już w pełni wyposażone, są
nowe biurka i krzesła, laptop, drukarka
i telefaks oraz 10 komputerów stacjonarnych, w ostatnich dniach dotarły także
monitory, których brak uniemożliwiał pracę na tym sprzęcie. Teraz Centrum czeka
na oficjalny odbiór, po którym rozpocznie
normalną pracę.

Przypomnijmy, że Centrum w Chąśnie
powstaje w ramach projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach ogłoszonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
jest jedynym na terenie powiatu łowickiego.
Głównym celem centrum ma być prowadzenie kursów tzw. e-learningowych za pomocą internetu. Wraz ze sprzętem zostanie
ono wyposażone w programy komputerowe, z licencją na okres 2 lat, które umożliwią
naukę w zakresie: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Będzie mogła
w nich uczestniczyć zarówno młodzież
szkolna, jak i dorośli. 379 centrów na terenie
kraju stworzy Ogólnopolską Sieć Lokalnych
Ośrodków Kształcenia na Odległość. (tb)
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Wielkie zainteresowanie uwłaszczeniem
Krzesełek
przygotowano
na 200 osób,
jednak napływający
ludzie wymusili
dostawienie drugiego
rzędu ławek,
a i tak niektórzy stali.

Z

ono różni od własności wyodrębnionej? Prawo własności jest tylko przywilejem do użytkowania
lokalu mieszkalnego, a nie fizycznym posiadaniem tego mieszkania.
Na jego mocy możemy użytkować
mieszkanie, sprzedać je, dziedziczyć. Nie mamy jednak fizycznej
własności.
Prelegent podał przykład z wystawionymi na sprzedaż przez bank
blokami w Warszawie. Spółdzielnia
wzięła kredyt, źle zainwestowała
i straciła pieniądze. Kredyt wzięty był pod hipotekę spółdzielczych
bloków. Ktoś kto kupił ten blok,
z ludźmi mającymi w nim mieszkania własnościowe, mógłby przyjść
i powiedzieć: niech pan sobie weźmie to swoje prawo do użytkowania
mieszkania, bo to jest pana własnością. Natomiast mieszkanie fizycznie do pana nie należy.
Powrotem do normalności jest
własność wyodrębniona, kiedy
członek spółdzielni, mieszkaniec,
jest faktycznie właścicielem rzeczy fizycznej, czyli mieszkania,
a nie wirtualnego, wziętego z powietrza prawa własnościowego. Obecny stan prawny umożliwia już przekształcenie prawa do mieszkania
w prawdziwą własność.

ainteresowanie spotkaniem dotyczącym uwłaszczenia w spółdzielniach mieszkaniowych, jakie
odbyło się w siedzibie szkół pijarskich 22 lutego, przeszło oczekiwania organizatorów.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy łowiczanina Jacka Polaka oraz
Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców w Płocku. Prelegenci dany im
czas wykorzystali do maksimum.
Niektóre osoby wychodziły zresztą
przez to zawiedzione, że nie mogły
zadawać pytań. W perspektywie jest
jednak możliwość założenia łowickiej komórki stowarzyszenia, a wtedy niemała rzesza łowickich spółdzielców miałaby przedstawiciela
broniącego jej interesów.
Spotkanie poprowadzili prezes
stowarzyszenia Tadeusz Borowicki oraz wiceprezes Marek Dyszkiewicz. Ten pierwszy powiedział,
Jak się starać
że idea spółdzielczości jest bardzo
piękna, spółdzielnie istniały już
o prawdziwą
przed wojną, tyle że na innych zawłasność
sadach. Pojęcie prawa własnościoPierwszym krokiem na drodze do
wego, wprowadził na początku lat
pięćdziesiątych Bierut. Czym się uwłaszczenia jest złożenie do zarzą-

Jacka Polaka, który rozdawał samouczek uwłaszczeniowy, obległy po spotkaniu prawdziwe tłumy.
Ludzie wprost wyrywali sobie broszurę.
du spółdzielni wniosku uwłaszczeniowego. Uwłaszczenie jest jednak
możliwe, jeśli blok stoi na gruntach
będących własnością spółdzielni.
Borowicki z całą mocą zastrzegł, że
nie ma czegoś takiego jak uwłaszczenie na gruntach będących w wieczystym posiadaniu spółdzielni. Zarząd powinien wystąpić w takim
przypadku do samorządu o zmianę
tego użytkowania na prawo własności. Wiąże się to z kupnem gruntów.
Bywają przypadki, że spółdzielnie

mówią - nie stać nas na wykup gruntów, możemy was uwłaszczyć, ale
tylko na lokalu. To także nie może
mieć miejsca.
Jak powiedział prelegent, w Płocku grunty wykupione zostały za
40 procent wartości. Mieszkańcy
kupowali je z 99 procentową bonifikatą, od tych 40 procent, a nie od
całości. Czyli za 60 metrów trawy
zapłacili 24 złote.
Spółdzielnie próbują też czasem
dzielić grunty w taki sposób, że na

jednej działce znajduje się kilka bloków. To także jest nieprawidłowe.
Muszą być nieruchomości jednobudynkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dwa bloki stykają się ze
sobą ścianami.
Przy uwłaszczeniu mieszkańcy zwracać muszą uwagę na to na
przykład czy blok uwłaszczany jest
z węzłem CO. Pilnować, czy przypadkiem nie zostają w bloku jakieś
wolne pomieszczenia, nie objęte
uwłaszczeniem. Jeśli są na przykład

wolne piwnice itp. to po uwłaszczeniu mieszkańcy będą mogli je wynająć. Zyski z tego wynajmu nie
będą kierowane do kasy spółdzielni, ale dla mieszkańców, na konto
ich bloku.
Drugim krokiem po złożeniu
wniosku uwłaszczeniowego jest
uchwała zarządu spółdzielni, a potem już podpisanie aktu notarialnego. Zgodnie ze słowami prelegentów, uwłaszczone osoby nie będą
płacić podatku, bo tak naprawdę rzeczy fizyczne już dawno są ich własnością a nie spółdzielni.
Co jednak zrobić z przypadkami, gdy akt notarialny został już
podpisany i uwłaszczenia dokonano na gruncie w użytkowaniu
wieczystym? Wtedy należy zwrócić się indywidualnie do zarządu
spółdzielni o zmianę tego stanu
rzeczy i wnieść poprawki do umowy notarialnej za pomocą aneksu.
Jeśli to nie pomoże, wtedy trzeba
wystąpić bezpośrednio do urzędu
miejskiego o wykup gruntu. Tyle,
że wtedy nie występuje jedna osoba, ale wspólnie mieszkańcy nieruchomości. Ostatecznością jest sprawa sądowa.
Podczas spotkania prezes Borowicki zachęcał do utworzenia łowickiego oddziału Stowarzyszenia
Obrony Spółdzielców. Potrzebnych
jest do tego zaledwie 15 osób. Stowarzyszenie broni praw spółdzielców, co ważne, może też występować w imieniu swoich członków
w sądzie.
(wcz)
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Opowieść o Sigur Ros i Islandii

S

potkanie z dziennikarzem
muzycznym Bartkiem Borowiczem
z Krakowa oraz projekcja filmu
„Heima” z trasy koncertowej
islandzkiego zespołu Sigur Ros
zaplanowane jest na sobotę, 1 marca
w Pracowni Sztuki Żywej w Łowiczu.
Wstęp wolny. Borowicz będzie
opowiadał nie tylko o muzyce zespołu,
który uznaje za jeden z najlepszych
na świecie, ale również o swoich
wojażach do Islandii. - Trafiłem na
jeden z koncertów na trasie Sigur Ros
- zapowiada Bartek Borowicz. Płyta
zawiera pierwszy w karierze grupy
film dokumentalny (w jego skład
wchodzą spore fragmenty koncertów),
którego reżyserem jest Dean DeBlois,
wieloletni fan zespołu. Po pokazie
będzie można porozmawiać
z Bartkiem na temat muzyki, Islandii
i Sigur Ros. Sigur Ros to zespół
założony w Rejkiawiku w 1994 roku,
grający muzykę post-rockową
z elementami eksperymentalnymi
i minimalistycznymi. Grupa znana jest
z wyróżniającego się falsetowego
głosu wokalisty. Polska strona
internetowa fanów Sigur Ros:
www.sigur-ros.art.pl
(mak)

Pałac w Nieborowie otwarty

O

d 1 marca pałac Radziwiłłów
w Nieborowie otwarty zostanie
dla zwiedzających. Tradycyjnie
okres zimowy jest czasem
dla konserwatorów i do środka
wpuszczane są tylko duże liczebnie
i zorganizowane wycieczki. Cały rok
natomiast udostępniony jest
dla zwiedzających zarówno park
w Nieborowie, jak i w Arkadii.
Od 1 marca pałac można będzie
zwiedzać w godz. 10.00-15.30.
(wcz)

Domaniewice

Konkurs na witraż

S

zklany lub papierowy witraż można
wykonać, aby wziąć udział
w organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Domaniewicach już
po raz ósmy Powiatowym Konkursie
Plastycznym na witraż. W tym roku
nosi on tytuł „Cztery pory roku”.
Prace papierowe mają mieć wymiar
35x50 cm lub 50x70 cm, natomiast
szklane 30x40 cm. Oprócz nagród
przewidziano wystawę pokonkursową.
Prace można składać w GOK
w Domaniewicach do końca marca.
(eb)

Skarby z przeszłości odkryte na strychu
- W minioną środę, będąc
na strychu nad oborą,
pomyślałem, że można by
wreszcie uporządkować
leżące tam od lat szpargały
- opowiada nam o swoim
znalezisku sołtys wsi Ziemiary
w gminie Bolimów Grzegorz
Nadulski. - Szpargały
przeniesione zostały dawno
temu z gliniano - drewnianego
domu dziadka. Wiedziałem,
że sobie tam leżą, ale nigdy
ich nie przeglądałem. To co
znalazł, bardzo go zaskoczyło.

N

a początek zainteresowała go stara
książka. Na karcie tytułowej napisane
było: Teodor Jeske Choiński - Historyczna
Powieść Polska. I data wydania 1899. - Zainteresowało mnie, że taka stara książka się
zachowała - opowiada sołtys. - Ze środka
wyleciało nagle przedwojenne 2 złote, reklama apteki z Warszawy, rachunek za pogrzeb z roku 1935 - opowiada.
Między kartkami tkwił też egzemplarz
„Łowiczanina” z 1919 roku. A dokładniej,
jak czytamy w nagłówku: z piątku 1 sierpnia
1919 roku. - Gazeta pewnie by nie przetrwała, gdyby ktoś nie włożył jej między kartki
książki - opowiada sołtys. - Zacząłem zachodzić w głowę, dlaczego ktoś zdecydował się
zachować ten numer.
Zagadka szybko się wyjaśniła. Na ostatniej stronie pod nagłówkiem „Zgubili paszporty” widnieje zakreślone ołówkiem ogłoszenie Antoniego Nadulskiego, który zgubił
paszport i karty leśne. - Antoni Nadulaski to
mój pradziadek - wyjaśnia sołtys. - Kiedy zacząłem przeglądać tę gazetę, stwierdziłem,
że nasze życie wcale aż tak bardzo się nie
zmieniło - dodaje.
O czym pisał Łowiczanin w wakacje
1919 roku? Główny Urząd Zaopatrzenia Armii z Warszawy ogłaszał, że kupi od rolników siano - kontraktacja prowadzona będzie
do wiosny 1920 roku. Na pierwszej stronie
widnieje reklama lecznicy doktorów A. Hillera i St. Stanisławskiego, mieszczącej się
przy ulicy Zduńskiej 27. Pod spodem opisane zostały zasady reformy rolnej.

Wśród starych szpargałów sołtys wsi Ziemiary znalazł na strychu także numer Łowiczanina z 1919 roku.
W środku znajdujemy m.in. fragment
powieści łowickiego wydawcy Karola Rybackiego pt. Księżanka Zocha. W „skrzynce
pocztowej” robotnik Jaciński (bez imienia)
pisze zbulwersowany o swoich problemach
z otrzymaniem węgla. Swoje wywody kończy znamiennym: „Jeśli robotnik zdechnie,
to urzędnik nie będzie miał co robić”.
Nie są to jedyne znaleziska Grzegorza
Nadulskiego. Wśród szpargałów znalazł
bowiem pokaźny komplet rodzinnych dokumentów od czasów carskich aż po kennkarty z okresu niemieckiej okupacji. Pisane cyrylicą i pełne zakrętasów dokumenty
pochodzą na przykład z roku 1895. Dziś nie
wiadomo już czego dotyczyły. Inny dokument z 1914 roku nosi podpisy członków
rodziny Nadulskich. Charakter pisma dorosłych osób przypomina dzisiejszy sposób

pisania dzieci z nauczania początkowego znak tamtych czasów.
Wśród znalezisk są świadectwa szkolne
dawno zapomnianych osób, listy, ręcznie
pisane notatki, wyrok sądowy z roku 1923,
na mocy którego Eugeniusz Nadulski, brat
pradziadka, wygrywa proces z Osadą Bolimów, reprezentowaną m.in. przez Wincentego Konopczyńskiego.
Sołtys zastanawia się, co zrobić z tymi
dokumentami. - Jeśli ktoś chciałby je sfotografować, pożyczyć, opisać, bardzo chętnie udostępnię - mówi. Myśli o przekazaniu
ich do muzeum lub łowickiego archiwum.
Nie wyklucza też wystawienia na sprzedaż. - Sam jeszcze nie wiem. Skoro dotrwały do naszych czasów, chciałbym, aby przechowywane były w należytych warunkach.
Sam zrobiłbym sobie ksero.

Archiwum w Łowiczu gotowe byłoby przyjąć dokumenty, jednak nie jest
w stanie za nie zapłacić. Akurat ma pewne braki w roczniku Łowiczanina z 1919
roku. Cenne byłyby też dla niego kennkarty.
Łowickie muzeum chętnie przyjęłoby darowiznę. Co do pieniędzy, trzeba by
ocenić dokumenty, ich stan i wtedy dogadywać się o ewentualną zapłatę. Nic nie
stoi też na przeszkodzie, aby mężczyzna
sprzedał te dokumenty chociażby na Allegro. Dotyczą jego rodziny, są jego własności, ma więc takie prawo.
Na razie jednak sołtys z Ziemiar zgłębia rodzinne tajemnice sprzed lat, próbując
rozszyfrować treść i bohaterów znalezionych zapisków.
Wojciech Czubatka

łowickich kościołów
Wiśniewski o dr. Twarowskim Fotografie
w żyrardowskim muzeum
Na promocję książki
„Dr Józef Michał Twarowski lekarz, ziemianin.
Pierwszy starosta łowicki”
2 marca o godz. 18 w hotelu
Zacisze zaprasza autor
Krzysztof Marek Wiśniewski,
współpracujący z Łowickim
Ośrodkiem Kultury.
Artykuł o działalności
Twarowskiego można było
przeczytać w Kwartalniku
Historycznym „Łowiczanin”
w grudniu ubiegłego roku.

W

iśniewski uważa, że należy przypomnieć postać pierwszego starosty
łowickiego wolnej i niepodległej Polski
w 1918 roku. Rodzina Twarowskich wywodziła się z Bolimowa. Józef Twarowski
po zdaniu matury w 1888 r. w Warszawie
wstąpił na medycynę, również w Warszawie. Studia kontynuował w Pradze i Wiedniu, m.in. na Wydziale Rolnictwa. Swój
dyplom lekarza nostryfikował w Warszawie w 1898 r. Pracował w szpitalach warszawskich i na Podolu. Podczas pracy nabawił się zapalenia otrzewnej, choroby w tym
czasie bardzo trudnej do leczenia. Na kuracji przebywał u ojca. Wtedy też, urzeczony
krajobrazem doliny Rawki, zdecydował się
pozostać na stałe na wsi.

Józef Michał Twarowski pierwszy łowicki starosta w niepodległej Polsce.
Od 1904 roku zaczął samodzielnie prowadzić 420-hektarowe gospodarstwo. Powiększył areał uprawowy, ilość sztuk bydła
wzrosła do 100. Pola całkowicie zdrenował, wyremontował budynki. Za pracę
patriotyczną wśród okolicznych chłopów
bolimowskich był więziony w Cytadeli. Z Władysławem Grabskim organizo-

wał kółka rolnicze i ochronki dla dzieci
wiejskich.
W 1914 r. ożenił się z Marią Ludmiłą Łozińską. Wychował z żoną troje dzieci: Juliusza, Wandę i Zygmunta. Wkrótce
wojna i front pozycyjny rosyjsko-niemiecki spowodowały zniszczenia w budynkach
gospodarskich i inwentarzu. Pola uprawne
zostały zryte i zniszczone chlorem. Dopiero
w 1916 r. Twarowski rozpoczął długotrwałą
odbudowę gospodarstwa.
W roku 1918 był krótko starostą łowickim. W latach dwudziestych Józef Twarowski pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Nadzorczej Banku Ziemi Łowickiej
i był delegatem w wyborach do Senatu.
Za tę działalność został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi.
Twarowski uniknął aresztowania
we wrześniu 1939 r. przez Niemców,
a jego majątek nie został przez nich przejęty
w przymusowy zarząd. Rodzina została jednak z niego wypędzona przez nową władzę
ludową. Twarowscy przenieśli się wtedy
do stryjecznej siostry Józefa, Janiny Twarowskiej do Skierniewic. Na stałe zabrała
ich córka, dr Wanda Bułhakowa, do Trzebiechowa na Ziemi Lubuskiej.
Józef Twarowski zmarł 12 czerwca 1948
r. i pochowany został w Poznaniu. Więcej o pracy społecznej oraz oddaniu okolicznej ludności będzie można przeczytać
w książce i usłyszeć na spotkaniu.
(eb)

Fotografie dwóch łowickich kościołów - św. Ducha oraz katedry - można oglądać na wystawie „Kto żyw do kościoła ciągnął”
w Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie.

W

ystawa fotograficzna Wojciecha
Gniadzika z Korytowa pod Żyrardowem, przedstawia łącznie na 200
zdjęciach 60 kościołów z 80 miejscowości. 15 fotografii ilustruje katedrę łowicką,
kilka natomiast kościół św. Ducha. Oprócz
kościołów łowickich, na wystawie oglądać
można zdjęcia kościołów ze Skierniewic,
Grodziska, Radziejowic, Rawy Mazowieckiej, Wyszogrodu, Nadarzyna i innnych.
Wśród kościołów katolickich obrządku łacińskiego, znajdują się nieliczne kościoły
mniejszości wyznaniowych. Wystawa ilu-

struje sakralną architekturę. Czasem są to
skromne, urzekające prostotą, a czasem bogato zdobione wnętrza, wśród nich ścienne
malowidła, zabytkowe chóry, ambony, obrazy, rzeźby, przedmioty kościelnego wyposażenia.
Fotografie dodatkowo zostały wzbogacone zabytkowymi przedmiotami z wyposażenia kościołów. Z łowickiego muzeum
wypożyczone zostały: obraz olejny Chrystusa z gorejącym sercem Aleksandra Krawczyka z 1937 roku, rzeźba św. Antoniego
z XX wieku, rzeźba Chrystusa z gorejącym
sercem z XX w., trzy krucyfiksy z początku XX w. oraz sześć mosiężnych lichtarzy
z końca XIX wieku.
Wystawę będzie można oglądać
do 31 marca, muzeum mieści się przy
ul. Karola Dittricha 1.
(eb)

ŁOK ogłosił konkurs wielkanocny
Do udziału w konkursie plastycz- ce malowane. Konkurs będzie podzielonym „Tradycje wielkanocne” zapra- ny na trzy grupy wiekowe - przedszkolną
i dwie szkolne. Do każdej pracy powinsza Łowicki Ośrodek Kultury.
na być dołączona kartka z imieniem i naogą w nim brać udział dzieci w róż- zwiskiem autora pracy, wiekiem, personanym wieku. Prace konkursowe mogą liami opiekuna. Prace należy dostarczyć
przedstawiać okres wielkanocny w ŁOK do piątku, 19 marca. Wernisaż oraz
w bardzo szerokim zakresie. Mogą to być wręczenie nagród odbędzie się w sobotę,
(mak)
stroiki, palmy wielkanocne, pisanki i pra- 29 marca o godzinie 13.00.

M
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Trener
Kulesza
N

ie wiem, ilu czytelników „Nowego Łowiczanina” miało okazję
przeczytać w poniedziałkowym
wydaniu dziennika „Polska” artykuł Pawła
Zarzecznego o obecnych losach byłego
trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej
Ryszarda Kuleszy, ale zapewne niewielu.
Dlatego pozwolę sobie niniejszy felieton
poświęcić osobie tego wspaniałego
człowieka. Tym bardziej, że pan Ryszard
w czasach, kiedy był selekcjonerem
reprezentacji, bywał także w Łowiczu, by
dzielić się swoimi refleksjami z łowickimi
sympatykami futbolu. Znałem go nieźle,
bo kiedy zdobywałem dziennikarskie
szlify w dziale sportowym „Trybuny Mazowieckiej”, bywał często w naszej redakcji.
Zawsze radosny, uśmiechnięty i pełen
życzliwości dla innych, choć życie go nie
rozpieszczało. Gdy miał czternaście lat
„Własowcy” (popularna nazwa znanej
z okrucieństwa hitlerowskiej dywizji
sformowanej z jeńców rosyjskich przez
generała Własowa) podczas Powstania
Warszawskiego na jego oczach zamordowali mu ojca. Po Powstaniu wywieziono
go na roboty do Niemiec.
o wojnie szukał swej szansy
w sporcie i był dobrym piłkarzem.
Zaczynał w Polonii Warszawa,
najbardziej warszawskim z warszawskich
klubów, bo był przecież od pokoleń warszawiakiem. Gdy skończył grać, został
trenerem. I to nie byle jakim. W 1978 roku
przejął reprezentację Polski po Kazimierzu Górskim, którego był asystentem,
i Jacku Gmochu. Miał ją doprowadzić do
medalu na mistrzostwach świata w 1982
roku. I zapewne by doprowadził, gdyby
nie pewien incydent. A pamiętam ten
dzień doskonale. Wczesnym rankiem
reprezentacja polskich piłkarzy wylatywała
na zgrupowanie do Włoch, a potem miała
udać się na mecz z Maltą w eliminacjach
mistrzostw świata. Na poranną zbiórkę
na Okęciu bramkarz naszej reprezentacji,
Józef Młynarczyk przyjechał w stanie
„mocno wskazującym na spożycie”. Noc
poprzedzającą wyjazd spędził przy butelce (zapewne nie jednej) z dziennikarzem
TVP Wojciechem Zielińskim. Tymczasem
na lotnisku zjawił się z magnetofonem

P

inny dziennikarz, mój redakcyjny wówczas
kolega z Polskiego Radia, Bogdan Chruścicki. Pamiętam doskonale, jak „Chruścik”
wpadł zaaferowany do redakcyjnego pokoju
informując nas, że właśnie był świadkiem
afery, której negatywnym bohaterem był
reprezentacyjny bramkarz. Sprawa stała się
głośna. Kulesza chciał Młynarczyka odesłać
do domu, ale w jego obronie stanęli koledzy między innymi Boniek, Lato i Żmuda.
Skończyło się tym, że po powrocie z Malty
kilku piłkarzy zdyskwalifikowano, a Bogu
ducha winnego (może zbyt pobłażliwego)
Kuleszę zwolniono z funkcji selekcjonera
powierzając ją Antoniemu Piechniczkowi.
Budowana przez Kuleszę, potem przez
Piechniczka, reprezentacja zdobyła na
mistrzostwach świata w 1982 roku w Hiszpanii brązowy medal powtarzając sukces
drużyny Górskiego z roku 1974.
yszard Kulesza do warsztatu już
właściwie nie wrócił, natomiast
swą olbrzymią wiedzę: teoretyczną
i praktyczną zaczął przekazywać innym.
Został nieocenionym wprost nauczycielem
i wykładowcą dla wielu setek trenerów
i instruktorów piłkarskich, a stworzoną
przez niego przy PZPN szkołę nazywano
„kuleszówką”. W końcu przeszedł na
emeryturę. Nigdy nie potrafił dbać o dobra
doczesne, więc nie miał oszczędności na
tak zwaną czarną godzinę. I oto przed
mniej więcej rokiem dopadła go straszliwa
choroba. Najpierw szybko postępujący Alzheimer, potem jeszcze coś, co
właściwie nie zostało do końca rozpoznane. Jest już właściwie – jak pisze
Zarzeczny – człowiekiem-rośliną. Niknie
w oczach w przytułku pod Warszawą.
Niemal cała, niewielka emerytura przeznaczona musi być na opłacenie pobytu
i opieki w owym przytułku, choć ciągle
jeździ też do niego i troskliwie opiekuje się
nim żona (nigdy nie pracowała zawodowo,
więc sama nie ma emerytury). Kilkanaście
tysięcy przeznaczył na pomoc dla niego
PZPN, ale pieniądze szybko się rozeszły.
Nigdy nie wiadomo, komu pierwszemu
z brzegu, ale myślę, że należało o tym było
napisać. Choćby dla refleksji. Nad przemijającymi wartościami, sławą, uznaniem
i ludzką pamięcią.

R

Tytuł Profesora Honoris Causa

Politechniki Poznańskiej dla prof. Perzyny
Wywodzący się spod
łowickiej Niedźwiady prof.
Piotr Perzyna (ur. 1931 r,),
otrzymał w środę 20 lutego
tytuł Doktora Honoris Causa
Politechniki Poznańskiej.
Jest on prawdopodobnie
jedyną osobą, która urodziła
się na Ziemi Łowickiej,
a została utytułowana
tak zaszczytnym mianem
wręczanym osobom
o wysokim statusie
społecznym lub naukowym.

U

roczystość odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki
Poznańskiej w Poznaniu, oprawę zapewnił
Chór Męski Politechniki Poznańskiej CANTAMUS. Tytuł prof. Perzyna otrzymał z rąk
Rektora Politechniki Poznańskiej prof. Adama Hamrola, po którym odbył się wykład
profesora Perzyny Termodynamiczna teoria
lepkoplastyczności.
Profesor Perzyna jest specjalistą w dziedzinie mechaniki ciała stałego, a przede
wszystkim współtwórcą nowej dyscypliny naukowej - teorii lepkoplastyczności.
Jego prace z tej dziedziny stały się podstawą intensywnych badań w wielu krajowych
i zagranicznych ośrodkach naukowych. Na
szczególną uwagę zasługują badania i uzyskane rezultaty w dziedzinie modelowania
konstytutywnego materiałów niesprężystych dla opisu lokalizacji i zniszczenia. Prace profesora zostały szeroko wykorzystane
do zbadania zjawisk lokalizacji i zniszczenia w monokryształach oraz w materiałach
polikrystalicznych za pomocą metod analitycznych i uzyskania w zamkniętej postaci
kryteriów lokalizacji deformacji plastycznych. Profesor prowadził badania i wykła-

Profesor Perzyna w czasie uroczystości na Politechnice Poznańskiej.
dał w wielu ośrodkach naukowych nie tylko Polski, ale całego świata.
Jego dorobek twórczy składa się 6 monografii naukowych oraz 2 podręczniki akademickie i około 270 oryginalnych prac
naukowych. Publikacje, których Profesor
jest autorem, są powszechnie cytowane,
a kilka z nich należy do najczęściej cytowanych polskich prac w dziedzinie nauk
technicznych i matematycznych (prace
z lat 1963, 1966, 1971, 1978). Teoria lepkoplastyczności, którą Profesor utworzył,
jest powszechnie omawiana również w najpoważniejszych monografiach wydanych
w eksponowanych wydawnictwach naukowych. Profesor Piotr Perzyna był promotorem 17 zakończonych przewodów doktorskich. Z jego współpracowników 9 osób
uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 7 tytuł profesora. Profesor inspirował
również wielu innych badaczy. Jego kariera
naukowa zaczęła się na Wydziale Mechanicznym, Technologiczno-Konstrukcyjnym
Politechniki Warszawskiej, gdzie będąc
jeszcze studentem został zatrudniony jako

asystent. Dalsza działalność naukowa Profesora realizowana była w nowo powstałym
Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Z tym ośrodkiem naukowym, Profesor Piotr Perzyna był
związany przez ponad 45 lat. W Zakładzie
Mechaniki Ośrodków Ciągłych pracował
kolejno na stanowiskach: starszego asystenta od 1956 r., adiunkta od 1959 r., docenta
od 1964 r., a dalej profesora nadzwyczajnego od 1971 r. i zwyczajnego od 1978 r. Od
stycznia 1964 r. Profesor Perzyna był kierownikiem Pracowni Teorii Lepkoplastyczności, zaś od lutego 1979 r. kierownikiem
Pracowni Teorii Materiałów Niesprężystych
IPPT PAN. W latach 1963 -1973 prowadził wykłady monograficzne na Wydziale
Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
z Teorii Plastyczności i Termodynamiki Materiałów Niesprężystych. Od roku 1969 do
1991 profesor prowadził także wykłady na
wielu renomowanych uczelniach zagranicznych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz Japonii.

Chwilę po uroczystości profesor
Perzyna (pierwszy od lewej) przyjmuje gratulacje od pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej.
Obecnie profesor mieszka w Izabelinie
pod Warszawą. Za swoją pracę otrzymał
wiele nagród, długą listę zamyka Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
(tb)
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Niektórzy przetańczyli
ponad pięć godzin
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwudniowe warsztaty taneczne zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w ostatnie dwa
dni ferii zimowych. Łącznie wzięły
w nich udział 74 osoby. Niektórzy
chcieli poznać tańce ludowe, inni
tylko towarzyskie.

Krzyk mojego serca
Teresa Wojno w powiatowej bibliotece

W

ystawa była przedsmakiem dużej
prezentacji, jaka planowana jest na
przyszły rok w łowickim muzeum.
Teresa Wojno jest poetką, malarką i wycinankarką, nauczycielką zakochaną w sztuce
ludowej. Urodziła się w Gąbinie, przez wiele lat pracowała w Sannikach. Dziś mieszka
w Gostyninie. Od 2002 roku związana jest
z gostynińskim Towarzystwem Popierania
Twórczości Plastycznej, uczestniczy w plenerach i wystawach.
Artystka szczególnie upodobała sobie
zwyczaje i tradycje ludowe. Wydała album
„Nasza spuścizna - obrzędy w ilustracjach
i tekstach...” oraz kalendarz „Tradycje
i zwyczaje ludowe Mazowsza.”
Tematem wielu jej prac są wspomniane
anioły, szczególnie anioły stróże, strzegące

naczną grupę chętnych, którzy wzięli
udział w warsztatach, stanowili uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nieodpłatne zajęcia odbywały
się w sali tanecznej, zwanej również salą
lustrzaną, na piętrze Łowickiego Ośrodka Kultury.
Pierwszego dnia warsztatów, w czwartek
21 lutego, choreograf Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Blichowiacy” Katarzyna Polak uczyła podstawowych kroków tańców
ludowych z Łowickiego. Zajęcia trwały blisko trzy godziny. Nie wszyscy wytrzymali
do ich zakończenia. Uczestnicy warsztatów
poznali między innymi podstawowe kroki
polki dosuwanej, walczyka, kujawiaka, mazura i oberka. W części teoretycznej warsztatów poznali historię każdego z tańców. Przyjdę jutro na tańce towarzyskie. Oberka
nie będę się uczyć... - powiedziała nam jedna z uczestniczek warsztatów. Byli jednak
i tacy, którzy chcieli poznać również tańce ludowe. - Może mi się przyda na weselu
u siostry - żartował Bartosz z Łowicza.
Drugiego dnia zajęcia z tańca towarzyskiego prowadził Marcin Klimczak - były

otaczającej nas przyrody. O tej przyrodzie mówiła artystka podczas wernisażu dosyć dużo. Z wypowiedzi przebijał
jednak ton zdecydowanie pesymistyczny. Mówiła, że szukała na przykład na
łące ukochanych przez siebie skromnych
kwiatów, takich jak rumianek. - I nie ma
go już - dodała z żalem. - Kiedyś łąki
wyglądały przepięknie, przystrojone w różnokolorowe kwiaty, pasikoniki, żaby. Teraz wszystko ucichło. To sygnał, że musimy ratować tę naszą ziemię. I moje anioły
strzegą właśnie przyrody, tulą zmarzniętego ptaszka...
Łowicką wystawę poświęciła artystka
tragicznie zmarłemu w 2005 roku europosłowi Filipowi Adwentowi. Na wernisażu
obecna była jego żona, Alicja Adwent. - Był
to człowiek niezwykłej wiedzy i szlachetności - powiedziała o zmarłym Teresa Wojno.
Oprawę muzyczną wernisażu przygotowała uczennica Gimnazjum nr 2 Marta Gawrońska. Wystawę oglądać można w biblioNa koncercie inauguracyjnym,
tece do połowy marca.
24 lutego, w sannickim pałacu było
(wcz) około 130 osób. Trwał blisko dwie
godziny, ze względu na długi poemat
o Sannikach „Podróż do Ziemi Świętej” autorstwa Jerzego Dziewulskiego, recytowany przez Jacka Mąkę.
co dzień gospodarz schroniska turystycz- Na fortepianie grał Marek Drewnego w Bieszczadach. Do Polski wrócą nowski z towarzyszeniem kwartetu
5 marca. Dla głownianina Alberta Waśkie- Prima Vista.
wicza wejście na Aconcaguę oznacza zdoczestnicy wyrażali pochlebne opinie,
bycie trzeciego szczytu w Koronie Ziemi,
byli zachwyceni. Atmosfera, jak zwyna które składają się najwyższe szczyty
kle, wspaniała. Zareklamowane były
wszystkich kontynentów. Wcześniej, dzięki wyprawom organizowanym przez grupę dwa nowe wydawnictwa Pałacu w SanniChate.pl, zdobył najwyższy szczyt Europy kach: „Chopin w Sannikach. Konteksty hi- Mont Blanc oraz Afryki - Kilimandża- storyczno-kulturowe”, autorka Ewa Słaro. W czerwcu weźmie udział w wyprawie wińska-Dahlig, oraz „25 lat Koncertów
na McKinley na Alasce, najwyższy szczyt Chopinowskich w Sannikach 1981-2005”,
w opracowaniu Barbary Niewiarowskiej.
Ameryki Północnej.
(tb) Członkowie sannickiego Koła TiFC (obec-

godz. 15 z minutami czasu argentyńskiego na prawie 7 tysiącach meO
trów nad poziomem morza stanęli: Albert
Waśkiewicz, Łukasz Baleja i Krzysztof
Safjanowski z Głowna i prowadzący wyprawę Michał Klażyński z Łowicza - na

W zajęciach z tańca ludowego uczestniczyło nieco mniej osób niż w zajęciach
z tańca towarzyskiego.
Zainteresowanie przeszło moje oczekiwa- Sprzęt muzyczny wykorzystywany podnia. Młodzież przyszła, żeby nauczyć się tań- czas warsztatów udostępnił sklep „Agata”
czyć. Jedni szybciej łapali, o co chodzi, inni z ul. 3 Maja w Łowiczu.
(mak)
trochę wolniej - różnie z tym bywało, ale na

Sezon koncertowy w Sannikach rozpoczęty

Na szczycie Andów
Jak poinformował nas łowiczanin Wojtek Marzec, lider grupy turystycznej Chate.pl, 17 lutego udało się
wejść na najwyższy szczyt Ameryki
Południowej - Aconcaguę - podczas
pierwszej tegorocznej wyprawy zorganizowanej przez tę grupę.

pewno chęci do nauki nie brakowało - powiedział nam Klimczak. - Niby umiem tańczyć, ale na pewno nie tak profesjonalnie,
żebym mogła powiedzieć, że to, co tańczę,
to na przykład samba. Warto się podszkolić - opowiadała z kolei Karolina z Łowicza.

Z

Teresa Wojno - i jej anioły.

- Tworzenie aniołów jest krzykiem mojego serca - mówiła podczas wernisażu swojej wystawy,
zorganizowanego 22 lutego w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu, artystka Teresa Wojno.

kierownik zespołu folklorystycznego „Koderki”, który działa przy Łowickim Ośrodku Kultury, instruktor tańca prowadzący
profesjonalne i odpłatne kursy tańca. Uczył
on między innymi podstawowych kroków
walca, samby, polki, tańca disco i bluesa. -

U

nie liczy ono 72 członków) otrzymują te
publikacje w prezencie. Publikacja ukazała się dzięki współpracy i współfinansowaniu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, Pałacu w Sannikach oraz
pana Piotra Ryszarda Mąki (były dyrektor
Państwowego Gospodarstwa Rolnego, który we wcześniejszych latach opiekował się
pałacem, odpowiadał za jego remont w latach 70., był pomysłodawcą Ośrodka Chopinowskiego w Sannikach razem z Janem
Geislerem (pedagog, wieloletni przewodniczący sannickiego Koła TiFC, już nieżyjący i Włodzimierzem Chećko, ówczesnym redaktorem naczelnym „Gromady
Rolnik Polski”).
Koncertowi towarzyszyła wystawa „Zachować od zapomnienia”. To plon konkursu o tym samym tytule, organizowanego w
ubiegłym roku przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej i Gminny

Ośrodek Kultury. Składano stare zdjęcia
dotyczące naszego regionu i fotografowano ślady przeszłości. W ten sposób organizatorzy zdobyli ponad 250 zdjęć pokazujących rodzinę Dziewulskich (ostatni
właściciele majątku ziemskiego Sanniki),
sceny z życia dworu, pałac z okresu przedwojennego, służbę dworską, mieszkańców
okolicznych wsi, dawne Sanniki i Słubice.
Wystawa była eksponowana po raz drugi.
Natomiast już w niedzielę, 2 marca,
o godz. 14.00 w pałacu w Sannikach
będzie można usłyszeć kolejny program muzyczno-poetycki w wykonaniu Andrzeja Stefańskiego - fortepian oraz
Jarosława Gajewskiego - aktora związanego
z Teatrem Narodowym w Warszawie. Po
zakończonym występie publiczność będzie
mogła obejrzeć wystawę malarstwa Ilony Irminy Iwańskiej z Warszawy. Bilety: dorośli
10 zł, młodzież szkolna 3 zł.
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Umowy należy dotrzymywać
Zarząd samorządu mieszkańców Osiedla nr 1 „Stare Miasto” odnosi się do naszych artykułów dotyczących sporu o basztę Klickiego.
W nawiązaniu do opublikowanego w tygodniku Nowy Łowiczanin z dnia 21 lutego 2008 r., artykułu „Czy baszta Klickiego
zostanie oddana miastu”, a także poprzedniego „Awantury wokół baszty ciąg dalszy”
Zarząd mieszkańców Osiedla nr 1 „Stare
Miasto” sprzeciwia się tendencyjnej, zarazem sensacyjnej formie, przedstawionego
przez dziennikarza Nowego Łowiczanina
omawianego zagadnienia.
Powyższa sprawa, to nie trwający od
ponad roku spór, jak zostało w tychże artykułach przedstawione, pomiędzy Mazowiecką Fundacją Społeczno - Kulturalną
z mieszkańcami osiedla Stare Miasto, a sprawa o wyjaśnienie samej procedury sprzedaży przez miasto tejże nieruchomości na tak
atrakcyjnych warunkach zawartych w akcie
notarialnym przez nabywcę, określonych co
do zakresu i czasu zapisach, z których nabywca się nie wywiązał, co stanowi bezsporne niewywiązanie się z umowy. Przy czym
nie chodzi tu o przyszłe plany i koncepcje
zagospodarowania tego obiektu, co niewątpliwie jest bardzo ważnym, a o wyjaśnienie
dlaczego przez ponad osiem lat miasto jako
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strona umowy sprzedaży nie interesowało
się wypełnieniem przyjętych przez fundację
w akcie notarialnym zobowiązań i dlaczego
ich nie egzekwowało. Dlaczego w umowie
sprzedaży pozostawiono możliwość jej zbycia po upływie 10 lat od daty sprzedaży nieruchomości, po cenach komercyjnych. Czy
stało się tak przez przeoczenie czy w wyniku niedopełnienia obowiązków, czego jako
mieszkańcy chcemy się dowiedzieć, a do
czego mamy pełne prawo.
Nie zamierzaliśmy, jak i nie zamierzamy
prowadzić z kimkolwiek wojen ani sporów,
co nie jest rolą mieszkańców. To nie my,
jak nam się przypisuje, jesteśmy w tej sprawie stroną. Zatem określanie naszego działania awanturą, a także stawiania sprawy
w kontekście sporu z fundacją jest dalece
nieuprawnione i zupełnie odbiega od rzeczywistości. Wydaję się być próbą przedstawienia sprawy w sposób odzwierciedlający
grupę fanatyków, którzy bezpodstawnie czepiają się Bogu ducha winnej fundacji, która
zrobiła dobry interes. Jest właścicielem tego
obiektu jak to wielokrotnie nam tłumaczono i może z nim robić co zechce, co miałoby
miejsce w przypadku, gdyby fundacja nabyła tę nieruchomość po cenach rynkowych, a
nie za symboliczną cenę 12 tys. zł. i bez zawartych w umowie warunków, których nie
wypełnienie w ustalonym w umowie zakresie i czasie jest niedotrzymaniem umowy.
Wątpliwym staje się również poniesiony
przez fundacje szacowany przez nią nakład
inwestycyjny (rzekome 100 tys. zł) spożytkowany na zabezpieczenie terenu (budowa
ogrodzenia) co wynika z braku składania
odpowiednim instytucjom przewidzianych
w tym zakresie sprawozdań, jak również wystąpienia do właścicieli działek sąsiednich
przez przedstawicieli fundacji o ich partycypację w kosztach budowy ogrodzenia.
Jako Zarząd Osiedla mamy moralny jak
i prawny obowiązek wypełniać w sposób
należyty przyjęte na siebie zadania. Jako
mieszkańcy naszego miasta nie możemy pozwolić, aby zawarte w imieniu ogółu mieszkańców naszego miasta przez jego repre-

zentantów umowy nie były dotrzymywane
i egzekwowane i to bez względu jakich osób
one dotyczą. To miasto, a nie my jest stroną
umowy i jego reprezentanci, działający w naszym imieniu i na naszą rzecz są odpowiedzialni za wyjaśnienie niewykonania przez
fundację warunków umowy. Co warta jest
taka umowa, której jedna ze stron nie wypełniając jej warunków, nie ponosi żadnych
z tego tytułu konsekwencji? Jaki był sens zapisu w umowie sprzedaży warunków, skoro
jest to bez znaczenia? Czy któryś z odpowiedzialnych za miasto urzędników zawarłby
taką umowę na własny rachunek, wydaje
się być pytaniem retorycznym.
Nie bez znaczenia dla powyższej sprawy jest fakt, wielokrotnego jej opisywania
przez Nowy Łowiczanin pod kątem sprowadzenia jej jako naszego konfliktu z fundacją,
co dowodzi chociażby przedostatni artykuł.
W którym jego autor omawia spotkanie
z dnia 1 października 2007 r., na którym to
obecni na nim przedstawiciele ratusza jego
zdaniem wyjaśnili przekonywująco mieszkańcom, że odebranie baszty fundacji nie
jest możliwe. Argumentując tym, iż fundacja istnieje i nie zmieniła swojego statutu,
a także jest prawnym właścicielem baszty.
Nikt nie zaprzecza tym faktom, bo to nie
o to tu chodzi. Natomiast ze strony przedstawicieli ratusza nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie tak wyrażanego przez nich stanowiska, co wydaję się być
zrozumiałym w sytuacji gdy jest się sędzią
we własnej sprawie.
W zakresie nieuzasadnionych zdaniem
ratusza obaw mieszkańców dotyczących
ewentualnej sprzedaży po 10 latach przez
fundację baszty, nie chodzi tu o możliwość
jej zbycia, a o jej warunki, te które zgodnie z
umową po upływie 10 lat od zawarcia umowy sprzedaży zezwalają fundacji na sprzedaż baszty po cenach komercyjnych. Nie byłoby żadnej sprawy, gdyby fundacja zgodnie
z przyjętymi na siebie w umowie sprzedaży
warunkami (będącymi integralną jej częścią)
je w określonym czasie wypełniła. Tak się
nie stało, co jest ewidentnym nie wywiąza-

niem się z umowy, której to ratusz przez 8 lat
w żaden sposób nie egzekwował, do czego
był prawnie zobowiązany. Co wydaje się nie
powinno być egzekwowane przez samych
mieszkańców, którzy pomimo wielu utrudnień stoją tam gdzie stać powinni.
Przecież chodzi tu o wspólne dobro,
o ogólnie przyjmowany interes społeczny. O dorobek pokoleń, który z uwagi na
jego ogromny walor historyczny winien
służyć tak jak dotychczas całej społeczności, co przez wiele lat z powodzeniem się
udawało.
Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w Łowiczu
(jako osoba reprezentująca zarząd podany
został p. Franciszek Trzoska)
Od redakcji: Nie zgadzamy się z opinią,
byśmy spór zarządu osiedla z MFS-K relacjonowali nierzetelnie. Nie da się zaklinać
rzeczywistości, będzie jaka jest: to Zarząd
jest w tym sporze stroną, to zarząd domagał się zwrotu baszty i przyległego terenu.
Wbrew temu, co wyżej napisano chodziło
właśnie o odebranie terenu fundacji, a nie
o kontrolę wywiązania się przez Fundację
z umowy.
Wojciech Waligórski

Po prostu dziękuję
Tym listem chciałabym wyrazić swoje
uznanie dla wszystkich pracowników Biblioteki przy ulicy 3 Maja. Już od progu wita
czytelników ciepły, serdeczny uśmiech, powodujący, że czujemy się w bibliotece jak
u siebie. Miła, kompetentna pomoc przy dokonywaniu wyboru książek jest cudownym
zaskoczeniem po niemiłym, burkliwym zachowaniu w innych instytucjach. Panie tu
pracujące mają swoje własne problemy jak wszyscy - ale nigdy nie spotkałam się
ze zniecierpliwieniem. Jakie życie byłoby
łatwe, gdyby wszędzie spotykało nas takie
przyjęcie, gdyby wszyscy pracownicy byli
tak kompetentni i uprzejmi.
Wiem, że ten list to mało, ale niech będzie
choć drobnym wyrazem wdzięczności dla

Pań pracujących w Powiatowej Bibliotece
przy ul. 3Maja.
Czytelniczka
(adres i nazwisko znane redakcji)

TVP Sport czy Eurosport?
Sprawa dotyczy artykułu w NŁ
z dnia 31.01.2008 r. dotyczącego telewizji
kablowej „Multimedia”. Od dnia 1 lutego
miał być uruchomiony kanał TVP Sport
w miejsce kanału Eurosport. Na moim
os. Noakowskiego (nie zostało wymienione, że też jest obsługiwane przez telewizję
Multimedia) w dniach 1, 2, 3 lutego nie
było kanału TVP Sport, natomiast zniknęły programy: lokalny, Polsat Sport Extra,
Eurosport polskojęzyczny, Eurosport
w języku angielskim oraz telegazeta na
programie pierwszym, a więc zginęło pięć
programów, a nie przybył żaden. Myślę,
że Multimedia szybko wywiążą się z obiecanej oferty, którą przesyłam w załączeniu.
Osobiście uważam, że kanał Eurosport
polskojęzyczny nie powinien być zlikwidowany i to jest nie tylko moje zdanie.
Za wprowadzenie kanału TVP Sport należy się uznanie.
Jeszcze jedna sprawa odnośnie telewizji
Multimedia. Od ponad pół roku zanika kanał TVN (przynajmniej kilka razy dziennie),
a na ekranie ukazuje się napis „przykro
nam”. Reklamowałem tą sprawę kilkakrotnie w Multimedia i do tej pory nic się nie
zmieniło. Próbowałem również w rozmowie telefonicznej zainteresować dziennikarza NŁ, bez żadnego skutku.
Uważam, że telewizja Multimedia
wprowadzając jeden kanał TVP Sport,
a likwidując pięć innych chce niezauważalnie obniżyć swoje koszty eksploatacyjne. Odnośnie przerw na kanałach
TVN uważam, że jest to sprzedawanie
towaru o obniżonej wartości i powinno
się z tego tytułu pobierać mniejsze wynagrodzenie (towar przeceniony o obniżonej
wartości).
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Anna Wilkanowska (1909-2006)

Jako dziecko ciężko pracowała
w polu, przeżyła dwie wojny,
w dwóch pożarach utraciła cały
dobytek. Niełatwy los, jaki ją dotknął, sugerowałby, że musiała
żyć przytłoczona ciężarem trosk
i złych doświadczeń. Nic bardziej
mylnego. Na dzień przed śmiercią w 2006 roku, złożona wyniszczającą chorobą Anna z Siedleckich Wilkanowska z właściwym
sobie pogodnym optymizmem
planowała, co też będzie robiła po
wyjściu ze szpitala.

ko było inne od tego, co znała z domu.
W Łodzi dziewczyna pracowała w kilku
bogatych domach m.in. u notariusza, inżyniera, architekta. Któryś z kolejnych pracodawców, podjął decyzję, że wraz z rodziną
przeprowadzi się do Głowna. Miasteczko to
było wówczas znanym w okolicy kurortem,
oazą zieleni, do której ściągali spragnieni
spokoju łodzianie. Równocześnie Głowno
prężnie rozwijało się dzięki działającym
tu zakładom Norblina. Kiedy pracodawca
Anny Siedleckiej postanowił się przenieść,
zabrał ze sobą także służbę. Przeprowadzka
do Głowna była Ani na rękę. W końcu z tych
stron pochodziła i tu mieszkała jej rodzina,
nna Siedlecka wraz z bratem bliźniakiem z którą teraz mogła widywać się częściej.
Antonim przyszła na świat 13 listopada Spokojne życie w małym mieście było jej
1909 roku w Domaradzynie w rodzinie Julii i Ignacego Siedleckich. Bardzo wcześnie
straciła ojca. Matka Julia, która po śmierci męża pozostała na gospodarstwie sama
z dwójką małych dzieci oraz z piątką większych, z poprzedniego małżeństwa, nie była
w stanie wyżywić wszystkich. Zdeterminowana biedą podjęła więc niełatwą decyzję, która dziś wydaje się kontrowersyjna,
ale w tamtych czasach bywała dość powszechna - kiedy jej córka Ania była w wieku ok. 6 lat, została oddana na wychowanie
do rodziny w Ziewanicach. Tam dziewczynka do 10. roku życia w zamian za pożywienie i mieszkanie, wespół z dorosłymi pracowała w polu. Jako 10-latka trafiła do dalszej
rodziny do Smolic, gdzie w gospodarstwie
pracowała do 16. roku życia.
W międzyczasie ukończyła zaledwie
2 klasy szkoły powszechnej i później nie AnnaiKazimierzWilkanowscywprowakontynuowała już nauki. Wcześnie przy- dzonym przez siebie sklepiku przy Łozwyczajona do rytmu pracy, obarczona wickiej 58 w Głownie. Lata powojenne.
licznymi obowiązkami, co w chłopskich
rodzinach nie było niczym wyjątkowym,
znacznie bliższe od wielkomiejskiego zgiełszybko musiała dorosnąć. Z trudnego
ku. To w Głownie, jako 23-latka, Anna Sieokresu dzieciństwa na całe życie pozostała
dlecka poznała swego przyszłego męża Kaw niej pracowitość oraz prawdziwie gospozimierza Wilkanowskiego.
darska troska o dom i najbliższych. Nauczyła się ze stoickim spokojem przyjmować
Miesiąc do ślubu
zmienne koleje losu i patrzeć w przyszłość
O tym, jak wielkie połączyło ich uczucie,
z nadzieją. Pomimo, iż nie mieszkała
z mamą, obydwie dbały o utrzymywa- świadczyć może fakt, że już w 2 tygodnie
nie kontaktów i spotykały się tak często, po zawarciu znajomości dali na zapowiedzi,
jak to było możliwe. Dziewczynka, która a w miesiąc później wzięli ślub w kościeszybko poznała prawa rządzące otaczają- le pw. Świętego Jakuba Apostoła w Głowcym ją światem, nie miała do matki żalu za nie. Kazimierz Wilkanowski urodził się
w 1904 roku w łódzkiej rodzinie robotniczej.
to, że tak wcześnie wypuściła ją z domu.
Jego ojciec Aleksander posiadał średnie wykształcenie techniczne i jako pierwszy w hiPrzez Łódź do Głowna
storii łódzkich tramwajów wyprowadził na
W życiu wychowanej na wsi i przyzwy- trasę pojazd elektryczny. Aleksander Wilkaczajonej do pracy na roli szesnastoletniej nowski został pierwszym w Łodzi instrukAnny wiele się zmieniło, kiedy w poszuki- torem tramwajarstwa. Niestety zarówno on,
waniu posady pokojówki wyjechała do Ło- jak i jego żona Maria zmarli, zanim ich syn
dzi. W dużym, fabrycznym mieście wszyst- ukończył 10. rok życia.

A

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
Od 21 do 25 lutego policja zatrzymała
następujących nietrzeźwych kierowców i rowerzystów:
n 21 lutego około północy na ul. 3 Maja
32-letni Artur B z powiatu chełmskiego
kierował nietrzeźwy samochodem dostawczym Daewoo (1,32 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc).
n 22 lutego o 11.10 w Al. Sienkiewicza
54-letni Jan M. jechał nietrzeźwy rowerem
(0,84 mg/dm3).
n 22 lutego o 10.00 w Kiernozi 53-letni
Marian L. jechał nietrzeźwy samochodem
Fiat 126p.
n 23 lutego o 1.00 na ulicy Kaliskiej
w Łowiczu 22-letni Michał W. jechał nietrzeźwy rowerem (0,55 mg/dm3).
n 23 lutego o 17.50 na ulicy Zduńskiej
w Łowiczu 17-letni Paweł N. jechał nietrzeźwy rowerem (0,42 mg/dm3).
n 25 lutego o 12.45 na ul. Bolimowskiej
w Łowiczu rowerami nietrzeźwi jechali:
60-letni Henryk G. (0,34 mg/dm3) i 38-letni
Paweł Z. (0,34 mg/dm3).
n 25 lutego o 16.30 na ul. Bolimowskiej
w Łowiczu nietrzeźwy rowerem jechał
62-letni Marian K. (0,56 mg/dm3 alkoholu).

W niełatwej sytuacji młody Kazimierz
Wilkanowski jak najszybciej musiał nauczyć się zawodu, który zapewniłby mu
utrzymanie. Został przyjęty na naukę zawodu szewca do zakładu szwagra. W międzyczasie ukończył szkołę powszechną,
a później kontynuował naukę w technikum tramwajarskim, którego ostatecznie
nie ukończył, ale jako młodzieniec bardzo
uzdolniony lingwistycznie, w tej szkole opanował w stopniu bardzo dobrym języki niemiecki i rosyjski. Na przeszkodzie w zdobyciu matury stanęła I wojna światowa.
Po jej zakończeniu pracował w zawodzie szewca przez prawie dziesięć lat w Łodzi, aby na początku lat trzydziestych przenieść się do Głowna, gdzie podjął pracę
w dużym zakładzie znanego w okolicy producenta obuwia Kazańcowa.
Kazimierz Wilkanowski był to jednak
szewc ze wszech miar wyjątkowy. Humanistyczne zainteresowania i zapewne
odziedziczone po ojcu przekonanie, że wiedza jest czymś w życiu najważniejszym,
sprawiły, że namiętnie czytał książki. Nawet w okresie, gdy jego rodzina borykała się z niedostatkiem, jakimś cudem znajdował środki na zakup nowych publikacji.
Po ślubie w 1932 roku, młodzi państwo
Wilkanowscy zamieszkali w tanim, wynajętym mieszkanku na głowieńskiej Cichorajce - biednej i brudnej dzielnicy, która
cieszyła się wówczas złą sławą. Pogodna
i pełna ciepła natura Anny sprawiła jednak,
że szybko nawiązała ona życzliwe relacje
z sąsiadkami. Panie spotykały się u Wilkanowskich przy okazji wspólnych prac takich
jak np. darcie pierza. Wówczas Kazimierz
Wilkanowski czytał im powieści ze swojej
biblioteki i prasę. Dzięki tym spotkaniom
ubogie, niewykształcone kobiety miały okazję dowiedzieć się czegoś o świecie.
Od ślubu Anna przestała pracować jako
pokojówka i zajęła się domem. Wcześnie
nawykła do wszelkich prac, gospodynią
okazała się wyborową, czasem handlowała też na bazarach warzywami oraz innymi
produktami spożywczymi dla podratowania
rodzinnego budżetu. W 1933 roku na świat
przyszła pierwsza córka Anny i Kazimierza
Wilkanowskich - Maria, a w 1938 roku urodziły im się bliźnięta Aleksander i Wacława.

Najtrudniejsze
wojenne lata
Na przełomie września i października
1939 roku, przerażony wybuchem II wojny
światowej Kazimierz Wilkanowski postanowił wyprowadzić rodzinę z Głowna na wieś,
przekonany, że tam będą bezpieczniejsi.
dok. na str. 16

odeszli od nas

(16-25.02.2008 r.)

17 lutego: Henryka Dziuda, l.59, Głowno; Sylwester Zgierski, l.35, Bratoszewice; Jan Kwiatkowski, l.70, Wygoda; Waleria Wilk, l.76, Borówek; Zygmunt
Kucharski, l.86, Płaskocin; Marianna Stańczyk, l.79, Retki; 18 lutego: Kazimiera Nowogórska, l.85, Łowicz; Zofia Majchrzak, l.65, Witkowo; 19 lutego: Maria Wołowiec, l.55,
Głowno; 20 lutego: Zdzisław Krawczyk, l.65, Zawady; 21 lutego: Marianna Kostrzewa,
l.79, Parma; Genowefa Matyas, l.72, Łowicz; 22 lutego: Jan Laska, l. 75, Mysłaków;
Antoni Letkiewicz, l.84, Kamień; Marianna Karpacka, l.81, Rozdzielna; Klemens Gajewski, l.63,
Głowno; 23 lutego: Andrzej Pikulski, l.59, Łowicz; Józef Rawicki, l.59, Głowno; 24 lutego:
Tadeusz Sosnowski, l.75, Kiernozia; 25 lutego: Lucyna Kutkowska, l.76, Głowno.
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dok ze str. 15

Anna Wilkanowska (1909-2006)

N

a okres przejściowy wynajął więc
mieszkanie w okolicach Ziewanic.
Gdy niemal cały dobytek Wilkanowskich
został już sprowadzony na wieś, pojawili
się tam Niemcy. Okupanci dali rodzinie
minutę na opuszczenie budynku, który
następnie spalili. Anna i Kazimierz stracili wszystko. Tak jak stali wrócili więc
na Cichorajkę, gdzie okazało się, że rzeczy, które jeszcze pozostały w opuszczonym mieszkaniu, zostały doszczętnie rozkradzione.
W zawierusze wojennej odbudowywanie skromnego dobytku było praktycznie niemożliwe. Jakby tego było
mało, w 1940 roku Kazimierz Wilkanowski został zabrany na roboty
przymusowe do Niemiec. Pozostała w
Głownie rodzina przeżyła ten czas tylko dzięki operatywności Anny, która
z narażeniem życia często nielegalnie
przekraczała przebiegającą w Bratoszewicach granicę między Generalną Gubernią
a Rzeszą, by przynieść ze wsi żywność.
Na terenie Rzeszy można było jeszcze coś
kupić, podczas gdy w Generalnej Guberni
panowała bieda.
Opiekę nad dziećmi sprawowała matka Julia Siedlecka, która na czas wojny
sprowadziła się do domu Wilkanowskich.
Tymczasem Kazimierz Wilkanowski
w głębi Niemiec pracował u bauera. Ze
względów zdrowotnych (dysfunkcja dłoni) został jednak przeniesiony do miasta
Demin, gdzie trafił do zakładu szewskiego. Jego pracodawca (nazwisko nie zostało zapamiętane) okazał się człowiekiem
na tyle szlachetnym, że pomógł Wilkanowskiemu wrócić do żony i trójki maleńkich dzieci. W 1941 roku ku wielkiej
radości rodziny, Kazimierz Wilkanowski

pojawił się w Głownie, gdzie do końca
wojny robił buty.
Po wyzwoleniu, w 1945 roku Wilkanowscy zamieszkali w komunalnym
domku przy ulicy Łowickiej. Próbowali utrzymać się z rozmaitych prac, kolejno prowadzili sklepik, małą restauracyjkę, kiosk z gazetami. Anna z małą
strzelnicą sportową objeżdżała okoliczne
festyny, dożynki i odpusty. Wnuki Kazimierza i Anny zapamiętały, że w domu
dziadków zawsze było mnóstwo książek i gazet. Kazimierz Wilkanowski należał do Ligi Ochrony Przyrody, a także
grywał w teatrze amatorskim, na przedstawienia którego do Domu Ludowego
w starym budynku Straży Pożarnej ściągało pół miasta. Był namiętnym kinomanem
i oglądał praktycznie wszystkie filmy, które grywano w pobliskim kinie „Postęp”.
Pisał także pamiętniki, w których codziennie w kilku zdaniach opisywał
głównie wydarzenia domowe. Kazimierz
Wilkanowski pracował przez jakiś czas
jako nadzorca prac drogowych w gospodarce komunalnej, później w Spółdzielni
Inwalidów „Pionier” zaś Anna przez kilka lat była kucharką w Szkole Podstawowej nr 1. Choć Wilkanowscy imali się
różnych zajęć, nie dorobili się majątku,
gdyż wiele pieniędzy przeznaczali na leczenie Kazimierza, który często zapadał
na różne przewlekłe choroby.
Dariusz Młynarczyk radny miejski
a wnuk Wilkanowskich wspomina, że
u dziadków panował „kulturalny niedostatek”: - W domu było skromnie, ale nie
brakowało książek. Babcia znakomicie
gotowała i nawet w biedzie potrafiła„z niczego” przygotować dwudaniowy obiad
z kompotem.

Anna Wilkanowska z Siedleckich
wśród wypielęgnowanych przez siebie kwiatów na balkonie mieszkanka
w bloku na os. Kopernika. 2004 rok.

Życie rodzinne
Najstarsza córka Wilkanowskich Maria
jako sekretarka w jednej z łódzkich szkół
pracowała do emerytury. Młodsza Wacława (mama Dariusza Młynarczyka) została
pielęgniarką. Mieszkała w Łodzi i Warszawie. Po śmierci męża wróciła do Głowna, aby przejąć całkowitą opiekę nad matką. Jej brat bliźniak Aleksander ukończył
studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego i przez
szereg lat piastował wyższe stanowiska
w łódzkich i zgierskich urzędach. Był jednym z głównych organizatorów pobytu

Papieża Jana Pawła II w Łodzi, podczas
jego trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny
w 1987 roku. Z tamtego czasu zachował
się w zbiorach rodzinnych kryształowy różaniec, który papież podarował Aleksandrowi dla matki. Powszechnie szanowany i lubiany, starał się pomagać ludziom,
w tym bardzo często mieszkańcom Głowna. Zmarł w 2003 roku.
Od połowy lat 60. na stałe z dziadkami
Anną i Kazimierzem Wilkanowskimi zamieszkał wnuk Darek. Wilkanowscy przejęli nad nim opiekę, by umożliwić córce
Wacławie pracę na dwa etaty. Tylko tak
mogła bowiem zapewnić utrzymanie sobie
i synowi, przy okazji wspierając rodziców
żyjących z niewielkiej renty Kazimierza.
Dariusz Młynarczyk mieszkał i uczył się
w Głownie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Przez
cały czas wspierał babcię w opiece nad
chorym dziadkiem. W 1977 roku na czwarty z kolei zawał serca zmarł Kazimierz
Wilkanowski. Wdowa Anna pozostała
sama, lecz w pełni sił. Utrzymywała się
ze skromnej renty po mężu i żyła sprawami swoich bliskich. Po kilku latach doczekała się powrotu wnuka Darka, który ukończył artystyczne studia w Łodzi
i Częstochowie, a następnie przepracował
kilka lat w łódzkim oddziale przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków.
Nie rezygnując zupełnie z mieszkania
w Łodzi, Dariusz sprowadził się do babci,
z którą zamieszkał w domku przy Łowickiej.
- Muszę przyznać, że razem żyło nam
się bardzo wygodnie. Babcia dbała o to,
żebym jadał zdrowo i regularnie, ja mogłem równocześnie pracować i mieć ją
pod swoją opieką- wspomina dzisiaj. Żyli
tak sobie spokojnie aż do feralnej czerwcowej nocy 1991 roku.

Podnieść się ze zgliszczy
Wtedy to właśnie w drewnianym domku przy ulicy Łowickiej niespodziewanie

wybuchł pożar. Przyczyną było zwarcie
instalacji elektrycznej. Anna Wilkanowska i Dariusz Młynarczyk stracili w nim
wszystko, co mieli. Uszli z życiem uciekając z ogarniętego płomieniami budynku przez okno.
- Około czwartej nad ranem obudziło mnie wołanie babci z drugiego pokoju. Niepokoił ją szum dobiegający z góry.
Uspokoiłem ją i siebie, że to pewnie deszcz
i znów zapadłem w sen. Zbudziłam się, kiedy w domu było już pełno dymu. Pobiegłem do babci, która stała w jakimś szoku, z szeroko otwartymi oczami, niezdolna
do ruchu. Złapałem ją na plecy i bosą stopą wyważyłem okno razem z framugą.
Na szczęście mieszkaliśmy na parterze!
- opowiada Dariusz Młynarczyk wspominając tamte wydarzenia. Po raz drugi
w życiu Anna Wilkanowska straciła
w ogniu cały dobytek. Znów wszystko
trzeba było zaczynać od zera.
- Nasz świat legł w gruzach. Ja sam nie
mogłem tego przeboleć, ale babcia nie załamała się. Wiedziała, że teraz może być już
tylko lepiej - mówi Dariusz Młynarczyk.
Wśród niewielu przedmiotów, które ocalały z pożaru, było kilka roczników dziadka, z których można np. uzyskać dokładne informacje o pogodzie
w danym dniu, kto wpadł na odwiedziny
i jaką ocenę przyniósł wnuczek w dzienniczku ze szkoły.

Upragniony spokój
Przez trzy lata po pożarze Darek mieszkał z babcią w wynajętym domku przy
Piątkowskiej. W pewnym momencie wyjechał na konserwatorski kontrakt do Petersburga i po powrocie za zarobione pieniądze oraz za oszczędności zgromadzone
przez mamę Wacławę, dla siebie i babci
kupił mieszkanie w bloku na osiedlu Kopernika. W życiu Anny Wilkanowskiej
nastąpił najspokojniejszy okres. Dumna
z artystycznej działalności wnuka i jego
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pracy w głowieńskich szkołach, żyła w harmonii z sąsiadami i rodziną. Pogodne usposobienie sprawiło, że lgnęli do niej ludzie
w różnym wieku.
Tak jak przed wojną na Cichorajce, po
wojnie na Łowickiej i tutaj często odwiedzała ją bliższa i dalsza rodzina, znajomi jej
oraz wnuka, którzy też szybko się z nią zaprzyjaźniali. Wnukom i prawnukom babcia
barwnie opowiadała o wydarzeniach z własnego życia. Wspominała, że kiedy jeszcze
przed I wojną światową do wsi przyjechało
pierwsze objazdowe kino i na ekranie pojawił się wjeżdżający na stację parowóz, ludzie
w popłochu pierzchali z pierwszych rzędów
w obawie, że ich rozjedzie. Dużo opowiadała o życiu prostych ludzi w Głownie, o prawdzie sanacyjnej biedy, o komplikacjach życia
w powojennej Polsce.
Anna Wilkanowska kochała przyrodę
i była zapaloną grzybiarką. Wszystkie dzieci w rodzinie zabierała na grzybobranie.
W domu zawsze miała mnóstwo roślin. Nawet po przeprowadzce do bloku wygospodarowała kawałek trawnika pod balkonem,
gdzie z upodobaniem sadziła i pielęgnowała kwiaty.
W ostatnich latach życia opiekę nad nią
sprawował wnuk Darek i córka Wacława,
ale wspierały ich także córka Maria oraz synowa Wanda, które w razie potrzeby przyjeżdżały z Łodzi na „dyżury”. Była dumna
z tego, że swoje dzieci wychowała na porządnych ludzi. Cieszyła się, gdy wszyscy
z jej czwórki wnucząt kończyli kolejne szkoły. Beata została ekonomistką,
Piotr - prawnikiem, Jaś ukończył AWF, a Darek studia plastyczne. Doczekała się zaślubin
i wesel każdego z nich oraz narodzin trójki
prawnuków Łukasza, Mikołaja i Majki.
Udowodniła swym życiem, jak ważne jest wspieranie innych ciężką domową
pracą, opieką i poświęceniem. Przez lata
organizowała życie domu po to, aby pozostali domownicy mogli uczyć się i pracować. Do końca życia zachowała optymizm
i wielką ciekawość dnia następnego.
Zmarła 28 grudnia 2006 roku w wieku 97
lat. Na jej pogrzebie proboszcz parafii pw.
św. Jakuba Apostoła w Głownie ks. dr Stanisław Banach odczytał wzruszające pożegnanie, jakie dla Babci napisali wnukowie.
Zaczynało się ono od słów: Odchodzisz od
nas Babciu i smutek nasz jest przeogromny.
Ciężko nam będzie przeżywać każdy następny dzień nie widząc Ciebie, nie słysząc Twego kochanego głosu, nie czując Twego ciepła. Ale taki jest los - każdy z nas musi kiedyś
odejść. Każda ludzka droga ma swój kres,
który czasami jest zaskakujący dla bliskich,
a czasami jak Twoje odejście - cichy, łagodny,
pozwalający nam wszystkim w miarę jak powoli opuszczały Cię siły, żegnać się z Tobą.
Elżbieta Woldan-Romanowicz

Przyroda poczuła wiosnę
Nawet jeśli spadnie
jeszcze śnieg i ściśnie
mróz, przyroda już
powiedziała zimie „do
widzenia”. Dla dzikich
ptaków przełomowym
dniem okazała się
niedziela 24 lutego.
ogoda uspokoiła się po wichurze, która
doświadczyła nas dzień wcześniej i na
P
niebie pojawiły się licznie lecące na północ

skowronki. W czasie dwugodzinnej wizyty
na rozlewiskach w dolinie Słudwi dało się
zaobserwować, że leciały one praktycznie
bez przerwy, a bawiący tam obserwatorzy
ptaków naliczyli ich kilkanaście.
Inną oznaką wiosny zaobserwowaną
w tamtym miejscu były liczne stada czajek,
które tego dnia oceniono na 400-500 sztuk.
Ciekawostką może być jednak to, że czajki, ale tylko dwie, były tam obserwowane
również w niedzielę dwa tygodnie wcześniej, a jeden z myśliwych, który kontrolował ten teren, powiedział nam, że zauważył
je jeszcze tydzień wcześniej. Te ptaki albo w
ogóle nie odleciały na zimę, albo stanowiły
część bardzo wczesnego i mało liczebnego
przelotu, który zatrzymał się wraz z jedną
z fal zimna.
Na rozlewiskach pojawiły się także
pierwsze liczne stada kaczek: świstunów
i rożeńców. Tydzień wcześniej były tylko
pojedyncze osobniki. Ich pojawienie się,
zapowiada rozpoczęcie migracji na daleką północ, gdzie się przede wszystkim lęgną. Ich pojawienie się oznacza zawsze czas
przełomowy pomiędzy zimą a wiosna.
Niespodzianki tego dnia nie zrobiły jednak obserwowane już wcześniej żurawie,
które zebrały się na łąkach w stado liczące 20 osobników i odzywając się co chwila klangorem, podskakiwały z rozpostartymi skrzydłami, odbywając swój coroczny
wiosenny taniec godowy. Te ptaki na rozlewiskach w dolinie Słudwi są już od końca
stycznia, zwiększając systematycznie swoją
liczebność, później staną się skryte i cichsze,
zajęte wyprowadzaniem lęgów.
O rozpoczętych wiosennych przelotach
może też świadczyć potrojenie się liczby
gęsi, które na rozlewiskach zbierają się, by
ruszyć na północ - do Skandynawii i północnej Rosji. W ubiegłą niedzielę było ich

Wieczór autorski w GOK Domaniewice
legendy dotyczącej samej nazwy Domaniewice. Kiedy arcybiskup Skotnicki jechał
z Łowicza na uroczystość konsekracji kościoła w nowej parafii, z daleka widział tylko kościół na wzgórzu, nie widział zaś osady. Podobno zapytał wówczas „Co to jest?
Kościół widzę - a doma nie widzę!”. Stąd
pochodzić miała nazwa Domaniewice.
Wiele innych ciekawostek z historii gmiutor opowie o historii swojej rodzin- ny oraz parafii Zbigniew Zagajewski opowie
nej miejscowości począwszy od zainteresowanym w sobotnie popołudnie.
(eb)
1357 roku. Opowieść rozpocznie od

Na wieczór autorski ze Zbigniewem Zagajewskim, autorem książki „Czas naszych przodków - nasz
czas. Domaniewice 1357-2007”,
wydanej z okazji 650-lecia parafii
i gminy, zaprasza 1 marca o godzinie 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach.

A

W dolinie Słudwi gęsi podrywają się co jakiś czas, spłoszone przez psy lub ludzi, chwilę później ponownie lądują
na rozlewiskach.
tam co najmniej 5 tysięcy, w przeważającej liczbie gęsi zbożowej, mniej białoczelnej (oba gatunki mniej licznie były obserwowane przez całą zimę, którą normalnie
powinny spędzić na zachodzie Europy)
a jeszcze mniej naszej rodzimej gęgawy.
Ptaki tego gatunku zaprzątnięte są już wiosennymi godami, co można było zaobserwować tego samego dnia w okolicach
zbiornika Okręt, gdzie mają swoje lęgowiska. Samce popisywały się przed samicami,
głośno krzycząc i podskakując.
Wiosna w ptasim świecie jest też zauważalna w samym Łowiczu. Od kilku dni nie
jest żadną niespodzianką śpiew godowy
sikory bogatki czy sikory modrej, nie pozostaje w tyle nawet wróbel czy mazurek,
a i najpopularniejszy Polski drozd - kos śpiewa także coraz częściej i coraz głośniej. Na
równie pięknie śpiewające drozdy: śpiewaka i słowika - jeszcze przyjdzie nam poczekać. Pierwszy przyleci do nas pod koniec
marca, drugi pod koniec kwietnia lub na
początku maja.
Wielu kierowców musiało się zdziwić, obserwując wieczorem 23 lutego na-

W pobliżu zbiornika Okręt spacerują żurawie.
wierzchnię drogi, np. pomiędzy Łowiczem
a Zielkowicami, na której już po zmroku zaroiło się od żab. Na dwukilometrowym odcinku skakało ich, nieco niemrawo, ponad
dwadzieścia.

W świecie roślin wiosna także dała o sobie znać, na łowickich osiedlach widać coraz więcej przebiśniegów, na drzewach napuchły już pączki, a na gałązkach wierzb
pojawiły „kotki”.
(tb)
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Nie ma jednej Afryki
Sebastian i Marysia
Domżalscy ponad
pół roku podróżowali
po Czarnym
Kontynencie.
O wrażeniach z tej
podróży rozmawiała
z Sebastianem
Mirosława
Wolska - Kobierecka.

A

fryka to kontynent najtrudniejszy do podróżowania i trzeba tam jechać, póki
ma się siłę i energię - mówi Sebastian Domżalski, który z żoną Marią wrócił niedawno z półrocznej podróży po tym kontynencie. Dlaczego Afryka? - Ciężko powiedzieć,
bo nie był to nasz pierwszy wyjazd, tylko kolejny - mówi. Zaraz też dodaje, w jakiej kolejności zwykle zwiedza się świat: Polska,
Europa i dopiero później przychodzi chęć,
aby wybrać się dalej.
Planując nową wyprawę mieli świadomość, że będzie ciężko i ich obawy potwierdziły się. Rodzina obawy podzielała, głównie chodziło o choroby tropikalne
i bezpieczeństwo. Najbliżsi pytali ich: jak
sobie poradzicie? Nie byli bardzo zasko-

do Afryki i lepiej ją poznać. Są przekonani,
że jest ona bardziej zróżnicowana niż Europa. Linie podziału przebiegają na różnych
frontach, takich jak religia, język, etc.
Jeszcze przed podróżą wiedzieli, że kontynent ten jest tak duży i tak bardzo zróżnicowany, że nawet półtora miesiąca to za
mało, aby go poznać. Tyle właśnie czasu
nasz rozmówca poświęcił na poznawanie
Afryki w 2005 roku, gdy wybrał się po raz
pierwszy. Wtedy w ciągu 6 tygodni zdążył
zwiedzić Namibię, RPA i Zambię. Tak więc
tylko trzy kraje. Jak więc można było na tym
poprzestać, skoro na Czarnym Kontynencie
krajów jest ponad 50...
Tym razem udało się im odwiedzić Afrykę wschodnią, środkową czyli „serce Afryki”, zachodnią i północną, w sumie 17 krajów. Tradycyjny szlak podróży po Afryce
wiedzie z północy na południe, a więc Kair
- Kapsztad. Podczas swojej podróży spotkali
kilkanaście innych osób, które wybrały taką
właśnie trasę. Pomysł na wyjazd zrodził się
rok przed pakowaniem bagaży. Nie wydawał się skomplikowany: jechać do Afryki
i koniec. Wszystko zaczęło się konkretyzować, gdy udało się im otrzymać zapewnienie z pracy, czyli Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, że mogą dostać półroczne
bezpłatne urlopy. Warunkiem ich otrzymania miały być pozytywnie zdanie egzami- Mieszkańcy Afryki Zachodniej na różne sposoby próbowali uniknąć zakucia w niewolnicze kajdany. Jedni wykorzystuny konsularno-dyplomatyczne. Do egza- jąc przesąd zabraniający handlarzom niewolników wstępu na wody jeziora zbudowali swoja wioskę na palach...

Tysiąca kilometrów
do pokonania
Przewodniki potrzebne w podróży kupili nieco wcześniej. Pierwszym problemem
podczas pakowania była apteczka. Musiały się w niej znaleźć medykamenty na
wszystkie ewentualne problemy. Oprócz
niej: sprzęt campingowy, na który składał
się namiot, kuchenka, śpiwory, ciepłe ubrania (kurtki, czapki). Ilość strojów ograniczyli do niezbędnego minimum, skazując się

Inni zaczęli budować domy w kształcie mini fortec.
czeni ich planami, bo to nie pierwsza ich
tak egzotyczna i daleka podróż.
Z podróży wrócili cali, zdrowi i szczęśliwi, choć nieco zmęczeni. Warto więc było
podjąć to wyzwanie. Wybrać się w podróż

minów tych każde z nich przygotowywało
się półtora roku. Intensywne przygotowania
do egzaminu łączyli więc z przygotowaniami do podróży. Egzamin udało się zaliczyć.
W podróż wyruszyli 1 sierpnia 2007 roku.

Sygnalizowaliśmy to w NŁ, potem kilka razy
zamieszczaliśmy nadsyłane nam przez nich
korespondencje. Trzy ostatnie maile, na które nie było w minionych tygodniach miejsca
w gazecie, załączamy tu w ramach.

Ghana, Togo, Benin - czyli pierwsze kroki w Afryce Zachodniej

M

otywem przewodnim pierwszego
miesiąca naszej podróży po Afryce Zachodniej była zdecydowanie historia handlu niewolnikami. W Ghanie zwiedzaliśmy nadmorskie zamki. To
w ciemnych celach tych europejskich fortyfikacji niewolnicy spędzali ostatnie chwile na
Czarnym Lądzie. Później czekała ich kilkumiesięczna podróż do Nowego Świata, a jeśli
udało się ją przeżyć - wieczne kajdany.
Nic więc dziwnego, że za wszelką cenę
próbowali uniknąć takiego losu. Lud Somba na przykład zaczął budować domy wyglądające jak mini fortece. Ich kształt miał

odstraszyć potencjalnych najeźdźców.
Z kolei benińskie plemię Tofiny postanowiło przenieść swoje domy na środek jeziora.
Wykorzystało w ten sposób przesąd, który
zabraniał handlarzom niewolników wstępu
na wody akwenu.
W czasie gdy jedni próbowali uniknąć
niewolniczego losu, inni dorabiali się na
handlu ludźmi pokaźnych fortun. Tak było
w przypadku władców królestwa Dahomej
(dawna nazwa Beninu), słynnych z okrucieństwa i zawziętości w porywaniu nawet
własnych obywateli. Pozostałości ich imperium oglądaliśmy w Abomey.

Poza tym odwiedziliśmy dwa ghanijskie parki narodowe: Kakun i Mole.
W pierwszym podziwialiśmy dżunglę
spacerując po zawieszonych na wysokości 20-30 metrów linowych mostach.
W drugim zatrzymaliśmy się na przepięknie położonym kempingu. Zarówno z naszego namiotu, jak i pobliskiego basenu
(!) mogliśmy podziwiać przechadzające
się w oddali zwierzęta, a wśród nich słonie. Z największym mieszkańcem afrykańskiego kontynentu stanęliśmy zresztą kilkakrotnie w oko w oko w czasie pieszych
safari po parku.

tym samym na ciągłe pranie. I tak każdy
z plecaków ważył 17 kg.
W podróż do Afryki ruszyli 6 sierpnia,
samolotem z Monachium polecieli do Kairu. Przemierzając ponad 20.000 km poruszali się wszystkimi dostępnymi środkami lokomocji: komunikacją publiczną o ile taka była, promami, autobusami, ale
też na grzbiecie konia, wielbłąda, pieszo,
na dachu samochodu, na i w naczepie samochodu, kajakiem, rowerem, a raz, nad
Kongiem, nawet samolotem. Ciekawost-
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ką dość trudną do wyobrażenia jest np.
podróż samochodem osobowym combi
w 12 osób.
- Noclegi? Można by o tym dużo powiedzieć - mówi Sebasian Domżalski. - Mieliśmy mały budżet, więc zdani byliśmy na tanie hotele i hoteliki. O warunkach, jakie są
w nich najlepiej świadczy to, jacy są inni
„lokatorzy”: pluskwy, myszy, jaszczurki, raz nawet szczur. Spali w 78 hotelach,
40 nocy spędzili w namiocie lub pod gołym
niebem. Tylko 8 razy mieli okazję wziąć ciepły prysznic.
Jedli takie pokarmy, jakimi żywią się
miejscowi, w tym np. smażone banany
i mięso kozy. Unikali surowych warzyw,
wybierając w zamian gotowane lub smażone. Owoce myli bardzo dokładnie. Zęby
myli w wodzie z butelki, bo obawiali się robić to w kranowej.
Poza przeziębieniem, drobnym zatruciem
i uczuleniem, nie spotkały ich inne przykre
niespodzianki. No może z wyjątkiem ukąszenia skorpiona, ale szczęśliwie ono okazało się niegroźne.

Nie zawsze
bezpiecznie
Jedną z ważniejszych spraw podczas
tego typu podróży jest bezpieczeństwo.
Mając np. drogi aparat fotograficzny czy
gotówkę w kieszeni, trzeba być bardzo
czujnym. Dlatego łowiccy podróżnicy zachowali dużą dozę ostrożności. Po zmroku nie poruszali się, w ogóle nie wchodzili do podejrzanych dzielnic. Pan Sebastian
mówi, że chyba raz próbowało go okraść
etiopskie dziecko, ale przypominając sobie
tę sytuację nie jest pewien, czy właśnie takie miało zamiary.
→ Tuaregowie wyglądem przypominają Arabów, ale czasami zdarza się w ich towarzystwie, na wielbłądzie, człowiek o skórze całkowicie czarnej.

Afryka dla turystów. Taka też istnieje. Basen przy hotelu w Mole.

Main de Fatma - wspinaczkowa Mekka Mali.

Burkina Faso i Mali, czyli u wrót Sahary

P

o opuszczeniu Beninu udaliśmy się na
spotkanie z Saharą. Pierwszy tydzień
podróży upłynął nam pod znakiem Bożego Narodzenia. Zaczęło się jak u Hitchcocka od małego trzęsienia ziemi, zakończyło na szczęście dobrze. Dwa dni przed
świętami legł w gruzach nasz plan spędzenia Wigilii w polskiej misji katolickiej. Byliśmy załamani. Nie ma przecież nic gorszego niż samotne święta z dala od domu. Los
nam jednak sprzyjał. Kilka godzin później

spotkaliśmy bowiem czworo francuskich
podróżników, którzy zaproponowali nam
wspólne spędzanie świąt. Dzięki temu na
naszym wigilijnym stole poza tradycyjnymi
polskimi pierogami, zupą grzybową, korniszonami i kompotem z suszu zagościły egzotyczne dania kuchni francuskiej: pasztet
z gęsich wątróbek, perliczka w kasztanach
i ślimaki w czosnku! Palce lizać.
Drugą część podróży spędziliśmy odkrywając Mali: przepiękne krajobrazy w Kra-

ju Dogonów, powolny rytm rzeki Niger
oraz tajemnicze i niedostępne Timbuctou.
Udało nam się też wziąć udział w „Festival au Desert” - czyli festiwalu na pustyni.
Choć w tym roku raczej brakowało prawdziwych gwiazd, to i tak warto było przyjechać. Choćby po to, by zobaczyć widownię,
którą w dużej części stanowili Tuaregowie prawdziwi mieszkańcy Sahary, oglądający
występy wprost z grzbietu swoich wielbłądów! Widok naprawdę niezapomniany.
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Druga sprawa to unikanie rejonów, o których wiadomo, że dochodzi tam do konfliktów. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to
takie proste. Bo np. nie mieli obaw
co do pobytu w Kenii. Tymczasem
będąc w tym kraju byli świadkami
wydarzeń, o których wiadomo, że
były zaczątkiem trwających do dzisiaj zamieszek. - W Nairobi widzieliśmy bardzo rozentuzjazmowaną
demonstrację poparcia dla jednego
z kandydatów w wyborach prezydenckich. To było zarzewie obecnego konfliktu, choć wtedy nie mieliśmy świadomości, jak dalej sytuacja
się rozwinie.
Przed wyprawą obawiali się pobytu w Sudanie, który mieli zaplanowany po Egipcie, w drodze do
Etiopii. Wiedzieli, że w tym kraju
lepiej trzymać się głównej trasy turystycznej, nie zapuszczając się dalej. - Akurat w tym przypadku nasze
obawy nie potwierdziły się - mówi
Domżalski.
Jak grom z jasnego nieba uderzyła w nich informacja o odwołaniu
rajdu Lizbona - Dakar, który mieli
nadzieję zobaczyć w Senegalu. Jak
pamiętamy, decyzję taką podjęto
po zamachu na 4 francuskich turystów, do którego doszło 24 grudnia
w Mauretanii. Pomimo poważnych
obaw, musieli spędzić 2 dni w podróży przez ten kraj.
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czas rozmów prawie wszyscy pytali ich o to, czy są małżeństwem
czy rodzeństwem, kolejne pytania dotyczyły religii. Gdy mówili,
że są katolikami, przyjmowano to
z akceptacją. Gdy mówili, że są
małżeństwem, dla wielu osób było
to miłym zaskoczeniem. - Polska odbierana jest jako Zachód,
na którym panuje zepsucie i ludzie żyją w wolnych związkach.
Nie obyło się bez pytań o dzieci, na które Domżalscy odpowiadali szczerze, nie widząc powodu
do ukrywania tego, że planują je
mieć w przyszłości.
- Europa w porównaniu z Afryką wygląda dość dziwnie ze swoim
odejściem od religii i od rodziny.
Wiele osób przyjmuje to z niepokojem i dlatego o to pyta.
Warto podkreślić, że przeciętnemu mieszkańcowi Afryki nazwa
Poland nic nie mówi. Gdy ją wymieniali, każdy pytał „Holland”?
Dalsze tłumaczenia, że „Polonia”
też prowadziły w ślepy zaułek,
bo Polonia - Bolonia, więc pytano ich: Czy mówicie po włosku?
Mimo to informacja, że jest to kraj
europejski nasuwała rozmówcom
bardzo pozytywne, aczkolwiek
stereotypowe skojarzenia. Dawali
temu wyraz mówiąc np. „Piękny
kraj”, „Mój ulubiony kraj”, a nawet „Jak tam dostać wizę?”

Końcowy etap podróży, już najbliżej Europy: las anten satelitarnych w jednym z miast marokańskich.

W Afryce wszystko ci zapakują w plastikowe torebki. Potem widać je wszędzie. Na zdjęciu śmieci
na ulicach Nawakszot, stolicy Mauretanii.
dzieli nas nie tylko Morze Śródziemne, ale cały ocean. Przeciętny
Jak ważną rolę w krajach afryWiele milionów ludzi w Afryce Polak żyje dużo lepiej niż Afrykańkańskich pełni rodzina, mieli okazję żyje w biedzie. Sebastian Domżal- czyk. Dla nich u nas w Polsce jest
przekonać się niejednokrotnie. Pod- ski uważa, że pod tym względem „Ameryka”. Ludzie są różni, jak

Szacunek dla rodziny

Bieda i życzliwość

i w innych zakątkach świata. Np.
w Sudanie spotkali się z taką życzliwością, że czasem ktoś płacił za nich
bilety w autobusie. Był to wyraz
szacunku dla gości. Praca to dobro,
którego nie każdy doświadczy. Co
zwraca uwagę, to duża ilość sprzedawców ulicznych. Można u nich
kupić wszystko - przekąski, ciasta,
okulary przeciwsłoneczne itd. Markety można spotkać zwykle tylko
w stolicach. Łowiccy podróżnicy
w sobotę 9 lutego wrócili do domu.
Na razie nie planują żadnych nowych
wypraw, choć pan Sebastian mówi:
- Natura ciągnie wilka do lasu, więc
pewnie gdzieś wyjedziemy.
Jest prawdopodobne, że już niedługo wyjadą do pracy, do dalekiego
i egzotycznego kraju na placówkę
dyplomatyczną - bo takie zdobyli wykształcenia i przygotowanie.
Wiedzą jednak, że będzie to Azja,
który kraj - to się okaże. Chcieliby,
aby to była Malezja, Indonezja lub
Tajlandia. - Tam też jest kolorowo,
a ludzie są przyjaźni - mówi Sebastian Domżalski. Przyszły polski dyplomata z Łowicza.
Mirosława Wolska-Kobierecka

Senegal, Mauretania, Maroko,
czyli już prawie w domu

N

ad naszym pobytem w Senegalu musiała wisieć jakaś klątwa. Jak inaczej wytłumaczyć
to, że nie udało nam się zrealizować
żadnego z dwóch punktów programu. Pierwszy - nurkowanie - zepsuła nam pogoda. Drugi - obejrzenie finału rajdu „Lizbona - Dakar”
- uniemożliwiło odwołanie imprezy ze względów bezpieczeństwa.
Zabójstwo czworga Francuskich
turystów w Mauretanii przestraszyło zresztą nie tylko organizatorów rajdu - nie ma co ukrywać
- my też mieliśmy niezłego pietra.
Na wszelki wypadek nasz pobyt
w tym kraju postanowiliśmy skrócić do minimum i jak najszybciej
dostać się do Maroka - ostatniego
afrykańskiego państwa na trasie naszej podróży.
Praktycznie od pierwszych chwil
pobytu czuć było, że zbliżamy się do

Europy. W Maroko przywitały nas
asfaltowe drogi, sprawny transport,
działające bankomaty, szybki Internet, czyli jednym słowem cywilizacja. Zwiedzanie zaczęliśmy od
Marakeszu, później zobaczyliśmy
jeszcze Casablankę, Fez, Meknes.
Największą atrakcją Maroka był
dla nas zdecydowanie śnieg! Jak to
w Afryce? No właśnie, w Afryce!
Śniegu w niektórych partiach Atlasu Wysokiego jest tyle, że w zimie
można po nim jeździć na nartach.
Takiej okazji nie mogliśmy przeoczyć. Mile wspominać będę też
zimową wspinaczkę na najwyższy
szczyt Afryki Północnej - Jbel Toubkal (4167 m).
Po tak mroźnych przeżyciach
mogliśmy już spokojnie wrócić do
Łowicza, by dowiedzieć się (o ironio), że w tym roku śniegu w Polsce praktycznie nie było!
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Piękno drewnianych kościołów
Mają ulotne piękno, duszę,
klimat i nastrój. Z roku
na rok jest ich coraz mniej.
Mowa o drewnianych
kościołach. W łowickim
muzeum od 20 lutego
można obejrzeć wystawę
fotograficzną, przedstawiającą
kilkadziesiąt takich obiektów
z 4 krajów środkowej Europy. Piękna architektura, piękne fotografie.

D

yrektor muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz mówiła podczas otwarcia wystawy, że na piękno, duchowość i niepowtarzalność tych kościołów składa się ich budulec - drewno, które jest symbolem życia
oraz metafizyka miejsca świętego, przestrzeni sacrum.
Mówiła, że na zdjęciach utrwalone są
one w pewnym momencie, ale z roku na

rok ich ubywa. Przykładem takiego utraconego miejsca, jaki przytoczyła, był XVIIwieczny kościół pod Opocznem, który niedawno spłonął.
Z kolei bp Józef Zawitkowski mówił,
że w drewnianym kościele jest „jak u mamy”,
bo jest w nich serdeczny, świąteczny nastrój. Z sentymentem wspominał też czasy,
gdy w łowickich drewnianych kościółkach

dekoracją były kwiaty z bibuły czy łowickie
pająki. Teraz na takie ozdoby nie pozwoliłyby przepisy przeciwpożarowe.
Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Cecilia Kandracova mówiła na temat wystawy, że przedstawia zdjęcia kościołów z północnych Węgier, Polski południowo-wschodniej, wschodniej Słowacji
i Czech. Są to budowle wzniesione z drewna modrzewiowego lub jodłowego, najczęściej budowano je w XVII i XVIII wieku. Ich zdobienia są wyrazem kunsztu ich
twórców, rzemieślników. Były i są one miejscem kultu katolickiego, grekokatolickiego,
Kwartet smyczkowy Apertus.
ewangelickiego.
Wystawa trafiła do Łowicz dzięki współpracy, jakie muzeum łowickie nawiązało
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony ZabytZ jednodniowym opóźnieniem,
ków w Zilinie na Słowacji. Wystawę można oglądać do 31 marca, z Łowicza wróci w niedzielę 9 marca, odbędzie się
ona na Słowację.
(mwk) specjalny koncert burmistrzowski
z okazji Dnia Kobiet.

Cztery instrumentalistki zagrają dla pań

Menedżerowie wypoczną w Walewicach
Po raz kolejny wydawnictwo FORUM Spółka z o.o. z Poznania organizuje w stadninie koni w Walewicach w gminie Bielawy piknik
i zawody hippiczne dla menedżerów
pod nazwą „Parkur 2008”.

W

dniach 19-20 kwietnia mają spotkać
się tam menedżerowie i specjaliści
z branży transportowo-spedycyjnej
i logistyki, szeroko rozumianego zarządu
nieruchomościami i pokrewnych, których
pasją jest jazda konna i którzy będą chcieli
sprawdzić swoje umiejętności w sportowej

rywalizacji lub po prostu spędzić kilka dni
z dala od miejskiego zgiełku.
Organizatorzy zapewniają, że na miejscu
pojawią się również znawcy sztuki ujeżdżania koni i instruktorzy, którzy ocenią
umiejętności poszczególnych zawodników
i dostosują do nich poziom trudności. Menedżerowie, którzy nie uprawiali dotychczas jazdy konnej, będą mogły poznać tajniki tego sportu, dosiąść konia lub skorzystać
z innych atrakcji.
Organizatorzy przygotowali konkurencje dla mniej i bardziej zaawansowanych:
slalom, konkurencje sprawnościowe, par-

kur - skoki przez przeszkody, jazda na czas.
Najlepsi zawodnicy staną do rywalizacji
o Puchar Prezesa FORUM.
Pierwszego dnia zawodów odbędą się treningi i konkurencje dla uczestników imprezy. Wieczór wypełni spotkanie przy ognisku
oraz w przestronnych i klimatycznych piwnicach pałacowych (wraz z konkursem karaoke). Na drugi dzień przygotowano pokazy profesjonalnej jazdy konnej, skoków
i jazdy westernowej oraz zwiedzanie okolicznych terenów. Specjalny gość imprezy
poprowadzi wycieczkę konną po obszernym parku i lasach Walewic.
(mak)

urmistrz oraz Łowicki Ośrodek Kultury
zapraszają na koncert kwartetu smyczB
kowego APERTUS, który odbędzie się

o godz.17.00 w sali barokowej Muzeum
w Łowiczu. Wstęp na koncert nic nie kosztuje. Kwartet smyczkowy APERTUS two-

rzą cztery utalentowane instrumentaliski,
absolwentki Akademii Muzycznych w Katowicach i Łodzi, które połączyła wspólna
pasja i miłość do muzyki. Zespół z powodzeniem wykonuje wiele dzieł mistrzów
gatunku, ale także realizuje autorskie projekty inspirowane np. jazzem czy muzyką ludową. Skład zespołu: Joanna Łuczak
- skrzypce, Marta Kalińska - skrzypce,
Elżbieta Gromada - altówka, Maria Katarzyna Filipiak - wiolonczela.
(mak)

Patryk wygrał w feryjnym konkursie
11 lutego Łowicki Ośrodek Kul- dzono nie tylko trzy pierwsze miejsca, ale
tury zorganizował konkurs pla- przyznano także wyróżnienia pierwszego stopnia dla Anny Sobolewskiej i Justystyczny „Mój Łowicz”.
ny Cywińskiej oraz wyróżnienia drugiego
konkursie wzięło udział 21 dzieci stopnia dla Iwony Kucińskiej, Sylwka Stęz Łowicza i okolic. Najlepszą pracę pienia, Patryka Zimnego i Magdy Kucińnamalował Patryk Janicki. Niewie- skiej. To tym bardziej zachęciło dzieci do
le gorzej poradzili sobie kolejno Aleksan- spędzenia ferii w ŁOK.
(eb)
dra Dobrzyńska i Asia Kucińska. Nagro-

W
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FIAT PUNTO 1.2 2000 rok, FORD FOCUS
1.8 D. 2003 rok, 046-838-27-70.
OPEL Astra 1993 rok tel. (046) 838-15-52,
tel. kom. 0513-619-116.
VW Golf II 1991 rok, stan dobry, sprzedam
wywrot, od Stara 200, kopmletny,ciągnik
SAM, tel. (046) 838-17-57 po 20., tel. kom.
0505-343-313.
Master 2002 r. 2,5 DCI 115 kM, I właściciel,
tel. kom. 0602-664-479.
VOLVO 440 gaz 1990 rok, tanio, tel. kom.
0506-330-769.
FORD Escort z gazem 1997 rok, bez wypadkowy, stan bdb, tel. kom. 0507-476-502.
FORD Fiesta 1.3 1996 rok, tel. kom.
0600-304-819.
MERCEDES 307 2.5 D 1985 rok, blaszak,
tel. kom. 0663-428-181.
Kalibra z gazem, tel. kom. 0693-209-787.
FIAT Siena 1.4 benzyna 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0662-173-679.
MERCEDES Sprinter 310 D 1999 rok, Kontener 4,10 m, tel. kom. 0606-479-819.

Każdy samochód, tel. kom. 0605-948-751.
Cinqecento lub Tico zadbane, tel.
kom. 0500-420-702.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI.
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż części,
skup aut, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię auta uszkodzone, rozbite, tel.
kom. 0604-557-182.
Punto, 5-drzwiowe, tel. kom.
0606-436-231.
Skupujemy wszystkie marki w stanie
obojętnym, dojazd do klienta gratis,
płacimy najlepsze ceny, tel. kom.
0692-639-555.
Corsa, 5-drzwiowa, tel. kom.
0695-509-226.
Kupno-sprzedaż aut całych i uszkodzonych, tel. kom. 0606-238-179.
Kupię Polonezy, stan obojętny, tel. kom.
0512-476-760.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Kupię oryginalne, metalowe burty do Żuka,
tel. kom. 0601-297-775.
OPEL TIGRA 1997-2000 rok, tel. kom.
0603-408-122.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane. Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41,
tel. kom. 0507-141-870.
Uno 1998-2000 rok, 5-drzwiowe, tel. kom.
0608-108-139.
Autoskup powypadkowe i
inne, najkorzystniejsze ceny,
z ł o m o wa n i e , h o l o wa n i e .
Auta na zamówienie, tel. kom.
0503-990-426.
DAEWOO Tico 1998-2000 rok, stan bdb
lub Fiat Uno 1.0, 1998-2000 rok, tel. kom.
0661-547-739.
Skup aut 1996-2007 rok, tel. kom.
0608-042-472.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Używany hak do Vectry B hatchbag, tel. kom.
0600-938-371.

Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0607-889-775.
BMW 318 diesel 1995 rok, stan dobry, tel.
kom. 0607-581-356.
OPEL Vectra 1.6 + gaz 1996 rok, 11900 zł,
stan bdb, tel. kom. 0609-500-982.
VW Golf II 1.6, benzyna, stan dobry, tel. kom.
0694-092-830.
AUDI 80 B4 2 l 1992 rok, benzyna, gaz,
wspomaganie, centralny zamek, szyber dach,
tel. kom. 0664-962-750.
F I AT U n o 1 9 9 6 r o k , t e l . k o m .
0605-910-287.
POLONEZ Atu 1997 rok, gaz, stan dobry,
tel. kom. 0600-966-269.
DAIHATSU Aplause 1.6i 1991 rok, 5
drzwi, stan dobry, zarejestrowany, tel. kom.
0792-044-525.
VW Polo 1.6 GTI 125 kM 2000 rok, stan
dobry, tel. kom. 0661-880-276.
AUDI 80 B4 1.9 TDI 90 kM 1992 rok, srebrny metalik, tel. kom. 0664-114-690.
HUNDAI Pony 1991 rok, tel. kom.
0888-971-681.
MERCEDES Benz 190E 1992 rok, grafit
metalik, garażowany, stan db, Bednary 128
A, tel. kom. 0660-418-956.
Golf II 1.3 1988 rok, czarny, benzyna + gaz,
tel. kom. 0512-297-478.
VW Golf III 1.8 1992 rok, biały, gaz,
3-drzwiowy, tanio, tel. kom. 0501-153-730.
Ford Scorpio Combi 2 l 16 V DOHC lpg,
sekw. 1995 rok, 8300 zł, 240 000 km, klimatyzacja, elek. szyby, elek. lusterka, centralny
zamek, tel. kom. 0888-405-361.
CITROEN AX 1991 rok, tel. kom.
0607-306-247.
SEICENTO 1.1 2002 rok, biały, komplet siedzeń do Seicento, tel. kom. 0608-861-854.
Fiat Uno 1.0 2001 rok, tel. kom.
0661-385-120.
OPEL Vectra A 2.0 l, skrzynia, rozrusznik,
alternator inne, tel. kom. 0608-354-769.
OPEL Calibra 1993 rok, czerwony, benzyna,
tanio, tel. kom. 0886-440-852.
FORD Escort 1.8 diesel 1996 rok, 5-drzwiowy, uszkodzona prawa strona, tel. kom.
0608-658-803.
POLONEZ Truck gaz 1995 rok, tel. kom.
0601-164-435.
FORD Fiesta 1.1 1991 rok, gaz, stan dobry,
tel. kom. 0502-712-484.
Sprzedam przyczepkę do samochodu osobowego, tel. kom. 0509-012-033.
DAEWOO MATIZ 1999 rok, -sprzedam, tel.
kom. 0506-842-282.
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 1999 rok, 18000
zł, sedan, tel. kom. 0506-225-743.
SKODA FELICJA, uderzona w tył, tel. kom.
0784-073-289.
ŻUK gaz 1991 rok, blaszak, tel. kom.
0507-431-463.

Nowe opony zimowe Michelin, 185/55
R15, tel. kom. 0695-551-572.
Sprzedam Tico 1998 rok bez gazu stan bdb
tel. kom 660076849
Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
FORD Transit, 1999 rok, 6-osobowy, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0513-876-734.
Suzuki BANDIT, rok 2004, poj.600 cm3,przebieg 38000km,sprowadzony, nieprzerejstrowany,cena 12 500zł.tel. 889248239
Lublin 3 1999 rok, towarowo-osobowy, 3,5
t, tel. kom. 0664-713-342.
OPEL Omega combi, 1992r, 2000 zł, tel.
kom. 0501-671-060.
FIAT Cinquecento 900, tel. kom.
0603-568-497.
FIAT 125p 1990 rok, gaz, stan dobry,
tel. (046) 838-98-56.
Seicento 2001 rok, srebrny metalik, garażowany, tel. kom. 0511-760-740.
FIAT Cinquecento 700 1996 rok
tel. (046) 838-31-69, tel. kom.
0668-970-961.

FIAT 126p 1994 rok, czerwony, stan dobry,
tel. kom. 0791-408-165.
Łada Samara, 1990 rok, benzyna, stan dobry.,
tel. (046) 874-76-24.
VW GOLF III 1.4 1997 rok, Fiat 126p 1997
rok, tel. kom. 0880-709-600.
FIAT 126p 1966 rok, 600 zł, elegant, tel. kom.
0513-756-905.
SEAT Ibiza 1.4 benzyna+gaz sekw. 1996 rok,
tel. kom. 0697-821-509.
Suzuki GSX 750F rok 2000,poj.750
cm3,przebieg 37 000 km, sprowadzony,
nieprzerejstrowany,cena 12 500 zł,tel.889
248 239
VW Golf III 1.9TD 1992 rok, tel. kom.
0888-245-750.
Sprzedam uszkodzone BMW 318, tel. kom.
0698-944-249.
Fiat 126p 1990 r., tel. kom. 0886-912-226.
CC 700 1996 rok, właściciel kobieta, tanio,
tel. kom. 0602-688-142.
Seat Cordoba Vario, 1999 rok, pierwszy właściciel, salonowy, tel. kom.
0602-308-105.
RENAULT 21 Newada 1993 rok, tel. kom.
0603-596-499.

RENAULT Kangoo 1.2 2000 rok, 10500 zł,
żółty, 2 osoby + oryginalna zabudowa lub
5-osobowy + kratka; 2 komplety opon (zimowe, nowe), FVAT, tel. kom. 0503-052-966.

Polonez 1989 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0697-859-815.

VW Golf III 1.4 1997, VW Passat B4 1.9 TDI
combi 1994, tel. (042) 719-41-31, tel. kom.
0509-700-453.

FIAT Punto 1.1 1997 rok, tel. kom.
0665-586-142.

CC 1999 rok, czerwony tel. (046) 837-14
-09.
RENAULT Clio 1.2 2000 rok, gaz, 3-drzwiowy, tel. (046) 838-33-44.
PEUGEOT 405 1991 rok, gaz, hak, tel. kom.
0886-347-787.
SEAT Toledo 1.6 B + G 1994 rok, 5600 zł,
tel. kom. 0508-608-265.
Tico 1997 rok, 3500 zł, tel. kom.
0792-261-009.
FIAT Escort 1997 rok, tel. kom.0507081-037.
VW Polo 1992 rok, tel. kom.0507081-037.
FIAT Uno 2001 rok, gaz, tel. kom.
0664-458-035.
HONDA Civic 1.4 16V 1998 rok, benzyna + gaz, tel. kom. 0784-056-807.
Uno 1.0 1997 rok, 89000 km, I właściciel, tel.
kom. 0604-562-757.
Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0692-617-239.
Ducato 2.8 D 1999 rok, tel. kom.
0506-335-466.
Astra 1.7 DTI 2001 rok, 23.000 zł,
123.000 km, czarna perła, full opcja, książka, serwis, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0502-425-274.

SEAT Toledo II 1.8 20V 2000 rok, gaz, tel.
kom. 0660-722-496.

AUDI 80 1.8 1991 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0608-434-657.
FIAT 126p tel. (046) 838-72-80.
OPEL Astra 1.6 16V gaz 1997, 2x airbag,
ABS, centralny zamek, autoalarm, el. szyby,
lusterka, tel. kom. 0791-175-785.
LUBLIN III 1999 rok, izoterma, tel. kom.
0502-086-560.
MERCEDES-BENZ 308D 1991 rok, II właściciel, 5 miejsc, stan dobry, tel. (046) 838-45-25,
tel. kom. 0602-555-468.
TOYOTA Carolla 1992 rok, benzyna,
stan techniczny dobry, cena przystępna,
tel. (046) 837-96-77.

BMW 324 TD diesel 1991 rok, stan
dobry, metalik, 6000 zł do negocjacji,
tel. (042) 719-58-73.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0603-872-897.
Polonez Caro 1.6 1996 rok, 142.000 km,
B+G, stan dobry, tel. kom. 0669-294-272.
OPEL Astra 1.6 1994 rok, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka, pilnie, tel.
kom. 0721-739-533.

PEUGEOT Boxer 2.5 TD 1997 rok, sprowadzony, tel. kom. 0606-786-748.

TOYOTA Yaris 2003 rok, oliwka metalik,
3-drzwiowa, tel. kom. 0667-585-866.
NISSAN Primera 1.8 2001 rok, I właściciel, tel. kom. 0603-610-512.
Autohandel Europacar: Astar 1.7TDI, 2001
rok, Vectra 2.0DTH, 1999 rok i inne, tel. kom.
0602-498-775.
POLONEZ Truck izoterma 2000 rok, I
właściciel, tel. kom. 0603-607-617.

FIAT CC 700 1997 rok, czerwony, stan bdb,
tel. kom. 0692-206-503.
OPEL Vectra 1.6 1996 rok, sedan, z
klimatyzacją, tel. kom. 0604-100-764.
Golf II 1988 rok, tel. kom. 0665-373-897.
RENAULT Scenic 2001 rok, diesel, klimatyzacja, ABS, tel. kom. 0880-445-598.
OPEL Corsa C 1.7 DTI 2002 rok, elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie ABS,
EPS, tel. kom. 0502-226-340.
FORD Mondeo combi 2 ln CDTI 2004 rok,
serwisowany, tel. kom. 0502-226-340.
VW Golf III 1.9 TD 1994 rok, stan bdb, gorąco polecam, tel. kom. 0508-731-051.
FORD 1.6 gaz 1993 rok, stan bdb, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0886-590-916.
VW Golf 1.6 D 1991 rok, do trzeciego
remontu, tel. kom. 0500-243-279.
Żuk, izoterma, tel. (046) 838-25-27.
FORD Escort 16XR3 cabrio 1991 rok, tel.
kom. 0692-648-948.

HONDA Civic 1.3 + gaz 1995 rok, klima, pełna elektryka, stan dobry, tel. kom.
0886-615-896.
FIAT 126 bis 700 1986 rok, 800
zł tel. (046) 837-25-56, tel. kom.
0889-061-401.
FIAT Marea Weekend 1.6 16V, 8900 zł, gaz,
tel. kom. 0661-093-840.
Przyczepka samochodowa Niewiadów, 2005
rok, tel. kom. 0505-138-675.

VW Golf combi 1.8 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0696-107-903.

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

FIAT CC 700 1995 rok, czerwony, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0504-513-773.

OPEL Calibra gaz 1991 rok, stan bdb, tel.
kom. 0607-734-062.

MERCEDES E 220 D 1996 rok
tel. (046) 838-04-12, tel. kom.
0792-153-137.

OPEL Calibra gaz 1991 rok, stan dobry, tel.
kom. 0606-786-748.

OPEL Vectra combi 1.8 1999 rok, 14200 zł,
tel. kom. 0668-979-000.

MITSUBISHI Montero 3.0 V6 benzyna +
gaz, 4x4 autoamat, bardzo dobrze wyposażony, 8500 zł (do negocjacji), tel. kom.
0662-145-351.

OPEL Kadet 1.3 S 1994 rok, uszkodzony, tel. kom. 0662-477-950 po 18.00.

RENAULT Clio 1.1 gaz 1992 rok, 5-drzwiowa, tel. kom. 0509-610-252.

FIAT Punto gaz 2000 rok, złoty metalik,
wspomaganie, tel. kom. 0512-354-610.

POLONEZ Atu 1996 rok, 1000 zł,
100% sprawny, bez gazu, lub na części,
tel. (046) 838-05-81.

FIAT CC 700 1997 rok, 3000 zł, 80.100 km,
seledynowy tel. (046) 837-07-12.

DAEWOO Tico 1998 rok, opony zimowe,
stan bdb, tel. (024) 277-37-30.

CITROEN Berlingo 1.4 1999 rok, gaz sekwencyjny, tel. kom. 0693-422-743.

SEAT Cordoba 1998 rok, tel. kom.
0604-081-000.

Autohandel Europacar: Polo 1.9SDI, 1998
rok, Passat 1.9TDI, 2000 rok, tel. kom.
0602-498-775.
Autohandel Europacar: Passat 1.9TDI, 1999
rok i inne, tel. kom. 0602-498-775.
Autohandel Europacar: Golf IV, 1.9TDI,
1998 rok, Golf III, 1.9TDI, 1995 rok, i inne,
tel. kom. 0602-498-775.
Autohandel Europacar: Mondeo 1.8TDI,
1997 rok, Mondeo 2.0DI, 2003 rok, i inne,
tel. kom. 0602-498-775.
Autohandel Europacar: Laguna 2.0 ben.,
1997 rok, Megan 1.9D, 1998 rok, i inne, tel.
kom. 0602-498-775.
DAEWOO TICO, TANIO, TEL. KOM.
0662-035-483.
OPEL Vectra 2.0 benzyna + gaz 1997/98 rok,
bogate wyposażenie, stan dobry, tel. kom.
0602-573-134.
OPEL Vectra 2.0 l 1997 rok, 140000 km, b. bogato wyposażony, tel. kom. 0608-681-097.
VW Passat 1600 D 1984 rok, stan dobry, tel.
kom. 0609-510-665.

Suzuki GSX 600 F,rok 1998,poj.600
cm3,przebieg 69000km,sprowadzony,nieprzerejstrowany,cena 8 500zł, tel.889
248 239

MERCEDES 200 D 1978 rok, stan idealny,
tel. kom. 0609-510-665.
Mazda 6, diesel, 2003 rok, tel. kom.
0502-132-906.

AUDI 80 1991 rok, tel. kom.
0668-402-653.

OPEL Astra II 2.0 DTL 1998 rok, combi,, tel.
kom. 0504-221-009.

DAEWOO Tico SX 1998 rok, 3200 zł,
wiśniowy, tel. kom. 0608-559-646.

HONDA Civic 1.4 1999 rok, 15800 zł.,
sedan, pełna opcja, I właściciel, tel. kom.
0668-445-178.
RENAULT Talia 1.4 gaz 2001 rok,
14700 zł., salon, serwisowany, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Corsa 1.4 gaz 1996 rok, 7900
zł., 5-drzwi, salon, zadbany, tel. kom.
0606-395-256.
OPEL Omega combi 2.5 V 6 gaz 1997 rok,
13800 zł., zielony metalik, pełna opcja, bezwypadkowy, tel. kom. 0606-395-256.
FIAT Punto 1100 l 1998 rok, 7800 zł, niebieski metalik, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel. kom. 0880-961-010.
RENAULT Clio 1.9 diesel 1992 rok, 5-drzwiowy, stan dobry, tel. kom. 0500-098-817.
RENAULT Talia 1.4 16V 51000 km 2001
rok, 14900 zł., wiśniowy metalik, I właściciel, bogate wyposażenie, tel. kom.
0500-026-841.
OPEL Agilla 1.2 gaz 2000 rok, 14800 zł., bogate wyposażenie, tel. kom. 0500-026-841.
FIAT Scorpio, gaz, tel. kom. 0608-220-937.
OPEL ASTRA II combi 1.7 TDI 1998 rok,
15900 zł., bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-409-744.
RENAULT Megane 1.6 gaz 1996 rok, wersja
RT, tel. kom. 0503-445-141.
RENAULT KANGO 1.4 1999/2000
rok, 13500 zł, 5-drzwi, 5 osób, tel. kom.
0608-409-744.
Punto 1.1 1999 rok, 5-drzwiowy, I właścicielka, tel. kom. 0604-392-876.
CITROEN Yumper 1.9 D 1999 rok, tel. kom.
0509-061-643.
FIAT Palio 1.6 16V HL gaz XII.2000 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0604-392-876.
SEAT Cordoba 1.6 gaz sekwencyjny 1999
rok, bogate wyposażenie, zarejestrowany,
tel. kom. 0604-392-876.
OPEL Corsa C 1.0 2001 rok, zarejestrowany, bogate wyposażenie, tel. kom.
0600-938-371.
SEAT Felicia tel. (046) 838-89-90 po 16.00.

Ciągnik siodłowy Man TGA, XXL, 410,
2001 rok, sprowadzony z Niemiec, stan bdb,
tel. kom. 0608-420-169.

SUZUKI Vitara Cabrio 1.6 benzyna 1990 rok,
110000 km, biały, data I rejestracji 1999 rok,,
tel. kom. 0604-771-777.

FIAT Seicento 900 1999 rok, tel. kom.
0788-080-939.

FIAT Uno 1.4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0608-050-127.

Ciągnik siodłowy Daf 95430, 2001 rok, tel.
kom. 0501-504-723.

FIAT 126p 1988 rok, 350 zł., stan dobry,
ważne OC,, tel. kom. 0608-845-436.

FIAT Seicento 900 1999 rok, tel. kom.
0669-046-717.

Tico 1997 rok, 2800 zł, tel. kom.
0669-962-668.

FORD Mondeo combi 2.0 TDCI 2004 rok,
164.000 km, 100% bezwypadkowy, ABS,
6xPP, klimatronik, CZ, nawigacja, ksenony,
4x elektryczna szyby, zadbany, tel. kom.
0600-028-986.

FIAT Seicento 1.1 2000 rok, tel. kom.
0509-682-436.

Punto 1999 rok, 65.000 km, niebieski metalik, tel. kom. 0606-768-837.
PEUGEOT 206 SW 1.4 benzyn 2004/2005
rok, 27500 zł, 50.000 km, tel. kom.
0695-727-561.
VW Passat sedan 1.8 b+g 1990 rok,
wspomaganie, alufelgi, ABS, tel. kom.
0661-268-316.
OPEL ASTRA 1.4 i 1992 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0885-895-664.
RENAULT Clio 1.2 1996 rok, 5200 zł,
zadbany, tel. kom. 0691-744-279.
OPEL Astra Classic TD 1999 rok, tel. kom.
0887-479-469.
Przyczepka samochodowa Sam, gotowa do
rejestracji, tel. kom. 0607-624-733.
SEAT Ibiza 1.6 2000 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0888-042-749.
FORD Transit 2.0 l 2001 rok, 6-cio osobowy,
I właściciel, bezwypadkowy, napęd przód,
F-VAT, tel. kom. 0608-054-739.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, tel. kom.
0509-012-033.
RENAULT MEGANE cupe 1.6 benzyna+gaz 1996, niebieski metalik, tel. kom.
0788-284-633.
FIAT 126p EL, w całości lub na części, silnik
idealny, tel. kom. 0604-942-540.
CITROEN Xara 1.8 1998 rok, 5600 zł,
3-drzwiowy, tel. kom. 0691-235-039.
FIAT 126p, w dobrym stanie, tel. kom.
0509-195-081.
VW POLO 1.4 19998 rok, bordowy metalik,
3-drzwi, 2x AIRBAG,centralny zamek, tel.
kom. 0509-732-602.
OPEL ASTRA 1.4 16V 2002 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0509-732-602.

OPEL Frontera 2.5 TDS 1997 rok, wersja
długa, tel. kom. 0605-896-130.
FIAT Uno 1995 rok, gaz, tanio, tel. kom.
0500-308-858.
Wyjazdy po auta do Niemiec, tel. kom.
0504-065-348.
Matiz 2001 rok, 8600 zł, 83.000 km, granat,
alufelgi, tel. kom. 0693-652-234.
PEUGEOT 306 1.6 1999 rok, santropez,
salonowy, gaz sekwencja, klimatyzacja,
elektryczne szyby, centralny zamek, I
właściciel, faktura VAT, zadbany, tel. kom.
0601-593-171.
BMW 520 2 l gaz, 6500 zł, Mercedes, 2 l
diesel, 2000 zł, tel. kom. 0608-409-694.
VW Golf II 1991 rok, stan dobry, tel. kom.
0721-341-625.
VW Golf 1.9 1993 rok, zarejestrowany, 3-drzwiowy, stan dobry., tel. kom.
0505-899-244.
VW Golf III 1.9 TDI 1994 rok, Ford Transit,
2.5 TD, 1997 rok, tel. kom. 0694-026-457.
OPEL CORSA B 1.2 1993 rok, tel. kom.
0508-914-738.
OPEL ASTRA I 1.4 16V benzyna+gaz
XI 1998 rok, wiśniowy, 4-drzwi, tel. kom.
0603-993-039.
Kontener chłodnia, 14EP, agregat spalinowy, tel. kom. 0604-094-751.
PEUGEOT 206 2004 rok, 18100 zł, srebrny
metalik, 5-drzwiowy, 2x airbag, wspomaganie kierwonicy, serwisowany, zadbany, tel.
kom. 0886-138-027.
RENAULT Clio 1.1 1991, tanio, tel. kom.
0605-248-796.
FORD Mondeo combi 1.6 16 1995 rok, 7000
zł, gaz, tel. kom. 0501-661-904.
RENAULT Clio 1.2 2003, tel. kom.
0504-611-086.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep
P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie
borowym 139a
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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28.02.2008 r.
FIAT Punto 1.2 1996/97 rok, 6700 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-899-489.
SKODA Fabia hadbag 1.4 2003 rok, 11500
zł, tel. kom. 0606-899-489.
DAEWOO Nubira combi 1.6 16V 1999/2000
rok, 9500 zł, benzyna + gaz, full opcja, tel.
kom. 0606-899-489.
OPEL Vectra 2.0 gaz 1993, ABS, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, el. szyby,
tel. kom. 0605-535-396.
OPEL Astra 1.4 16V 1997, full opcja, tel.
kom. 0513-160-551.

DAEWOO Lanos 1.6 benzyna gaz 1998,
wspomaganie, el. szyby, bezwypadkowy, tel.
kom. 0664-587-577.
PEUGEOT 206 1.1 2000, salonowy,
serwisowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0511-842-115.
VW Golf 1.4 1995, czarny, 5-drzwiowy,
zadbany, sprowadzony z Niemiec, 8700 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0606-586-484.
HONDA Civic 1.4 16V 1996, 11200 zł, zielony metalik, 3-drzwiowy, nowy model, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0606-586-484.

DAEWOO Lanos gaz 2000 rok, tel. kom.
0660-742-978.

OPEL Corsa 1.4 XII.1996, 8500 zł, czerwony, 5-drzwiowy, salonowy, poduszka
powietrzna, el. szyby, centralny zamek,
autoalarm, radioodtwarzacz, stan bdb, tel.
kom. 0608-042-472.

SKODA Fabia 1.2 2004 rok, salon, tel. kom.
0698-349-492.

Golf IV TDI 1998 rok, tel. kom.
0694-453-521.

OPEL Astra 1.4 8V 1994 rok, granatowy
kameleon, benzyna z gazem, 5-drzwiowy,
hatchbag, tel. kom. 0692-639-555.

OPEL Astra 1.6 16V, zielony metalik, gaz
sekwencja od VII.2007, OC i przegląd do
X.2008, stan bdb, tel. kom. 0663-341-456.

SEAT Cordoba 1.6 1994, wspomaganie, szyberdach, stan bdb, tel. kom. 0605-535-396.

OPEL Corsa 1.2 + gaz 2004 rok, 18500
zł, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0503-168-408.
VW Passat combi 1.8 2002 rok, bezwypadkowy, salonowy, sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. kom. 0692-829-882 0604-586-607.
Astra II 1.4 16V 2003 rok, I właściciel,
sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. kom.
0509-369-540.
SEAT Cordoba 1.4 16V 2003 rok, bezwypadkowa, sprzedam lub zamienię na tańszy, tel.
kom. 0692-829-882 0600-263-082.
OPEL Vectra sedan 2.0 DTI 1999 rok, 18800
zł, pełne wyposażenie, sprzedam lub zamienię, tel. kom. 0692-829-882.

OPEL Astra combi 1.4 kat LPG, 8400 zł,
biały, alarm, kupiony w polskim salonie,
zadbany, stan techn. bdb, zapraszam do
negocjacji, tel. kom. 0694-506-667.
HONDA Civic 1.5 16V 1990 rok, benzyna,
hatchbag, tel. kom. 0504-334-798.
OPEL Astra F 1.4 kat LPG 1998, bordo
metalik, radio, alarm, zadbany, stan techn.
bdb, 9900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0694-506-667.
KIA Shuma 1.5 kat 1999, szary metalik, I
właściciel, kupiony w polskim salonie, el.
szyby, auoalarm, stan techn, bdb, książka
serwisowa, 9600 zł do negocjacji, tel. kom.
0694-506-667, Sochaczew.

VW Golf III TD
tel. (042) 719-89-15.

1991

rok

Sprzedam mieszkanie 37 mkw., tel. kom.
0600-127-143.

Pokój z kuchnią 30 mkw., po remoncie,
Głowno, tel. kom. 0506-033-000.

OPEL Sintra 1997 rok, tel. kom.
0502-423-677.

Mieszkanie 2-pokojowe, 32,30 mkw., os. Starzyńskiego, II piętro, tel. kom. 0606-328-162
0604-443-748.

Sprzedam 1 h ziemi rolnej w Sromowie, III,
IV klasa, tel. (046) 838-56-39.

FIAT Brava na części, tel. (042) 719-89-15.
VW Golf III na części tel. (042) 719-89-15.
SKODA Octavia 1.6 XI 2000 rok, tel. kom.
0602-489-317.

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz - okolice, tel. kom. 0601-257-098.

AUDI 1.8 SDI 1990 rok, 4100 zł, tel. kom.
0514-339-672.

Kupię działkę leśną, tel. kom.
0608-651-171.

VW Golf III 1.6 1994 rok, tel. kom.
0606-354-191.

Ziemia rolnicza w gminie Nieborów, tel. kom.
0691-386-221.

FORD Mondeo combi 1.8 TDI 1997/98
rok, 11700 zł, pełne wyposażenie, tel. kom.
0692-845-998.
Sprzedam części do LAND ROVERA, opony, blachy, tel. kom. 0512-903-423.
SUZUKI Vitara 1.6 benzyna 1997 rok, 4x4,
automat, tel. kom. 0512-903-423.
CITROEN Xara Picasso 2002 rok, full opcja,
tel. kom. 0501-074-953.
Punto II SX 2001 rok, wspomaganie, el.
szyby, centralny zamek, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0604-392-876.
SEAT Cordoba 2003 rok, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom. 0600-263-082.

Złomowanie pojazdów - skup aut, tel.
kom. 0602-123-360.
Sprzedam webasco samochodowe 12 V, 700
zł, tel. kom. 0605-896-130.
Części Honda Civic, 1996 rok, tel. kom.
0695-384-425.

Kupię M-3 lub M-4, Głowno, tel. kom.
0666-284-990.

Mieszkanie, I pietro, os. Kostka, tel. kom.
0603-879-675.

Kawalerka 18 mkw., do remontu, w Łowiczu,
tel. (046) 837-00-26 po 18.00.

Sprzedam
0507-176-415.

Sprzedam gospodarstwo rolne(5km od Kiernozi)dom,garaże,obora,2 stodoły wszystko
murowane w latach 80.Grunty 14ha 3-6kl,
tel. kom: 660524453

Sprzedam ziemię 6 ha, Świeryż II, tel. kom.
0515-730-219.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow 9.23
ha klasa gruntu 2 i 3 okolice Żychlina wraz
z budynkami. tel. 024 383-11-94

Działka rolna pod zabudowę 1 ha, atrakcyjna lokalizacja w Ostrowie, tel. kom.
0667-115-443.

Mieszkania o pow. do 100 mkw przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 4600, Łowicz, tel. kom.
0502-163-313.

Cegła 58 mkw., komfortowe, blisko stacja
PKP, PKS, tel. kom. 0696-525-149.

SKODA Octavia combi 1.9 TDI 2000 rok,
tel. kom. 0692-489-339.

DAEWOO Lanos sedan 1.5 nowy gaz
1998, stan bdb, niebieski metalik, tel. kom.
0888-654-439.

Felicia 1.3 1998 rok, bordo metalik, tel. kom.
0503-168-408.

POLONEZ Caro 1.4 Rover gaz w kole 1996,
1600 zł, tel. kom. 0692-211-426.

Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.

SKODA Favorit 1993 rok, niedrogo, tel. kom.
0517-204-196.

FIAT Seicento 1999, bordo metalik, centralny
zamek, blokada skrzyni, 6400 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0880-211-798.

Kredyty samochodowe, bez pierwszej wpłaty, bez zaświadczeń o dochodach, do 100000
zł, dla osób fizycznych, firm i rolników.
Łowicz, ul. Jana Pawła II 35,
tel. (046) 837-55-39, tel. kom. 0698-624-369
0502-301-846.

RENAULT 19 1995 rok, tel. kom.
0662-062-345.

Kupie wywrot do Stara, tel. kom.
0693-025-952.

FIAT Punto II 2002, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0600-394-592.

Sprzedaż części do Forda Mondeo, tel. kom.
0666-287-853.

FIAT Palio 1.2 1999, 6600 zł, tel. kom.
0602-795-257.
SEAT Cordoba 1.4 1998, 8000 zł, tel. kom.
0602-795-257.

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

MERCEDES 124 300 D 1992
rok tel. (046) 838-48-42, tel. kom.
0601-385-624.

SKODA Felicia benzyna gaz 1996
tel. (046) 863-60-14.

Sprzedam przyczepkę typu Sam,
tel. (046) 837-92-01.

FORD Escort 1.6 gaz 1991 rok, 3800 zł, bordo, stan bdb, tel. kom. 0798-664-101.

AUDI 80 benzyna gaz 1989, tel. kom.
0886-218-982.

Sprzedam lewe drzwi do Seicento, tel. kom.
0609-500-982.

ALFA ROMEO 166 2000 rok, 14800 zł,
srebrny, pełna opcja, bezwypadkowy, samochód po prezesie, tel. kom. 0502-088-911.

Seicento 900 benzyna gaz 1999, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.

OPEL Corsa 1998 rok, 7800 zł, 130000 km,
czarny, autoalarm, immobilizer, radioodtwarzacz, stan bdb, tel. kom. 0791-440-008.
FIAT Panda gaz 2004 rok, granat, I właściciel,
bezwypadkowy, ABS, el. szyby, centralny
zamek, alarm, antynapad, 14900 zł do negocjacji, tel. kom. 0502-088-911.

VW Golf III 1.8 gaz 1995 rok, 8800 zł,
163.000 km, śliwkowy, elektryka, wspomaganie kierownicy, klima, 2 poduszki, tel. kom.
0504-011-076.

Działka 1,8 ha, Bratoszewice, pod lasem,
pilnie, tel. kom. 0516-385-476.
M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.
Mieszkanie 46 mkw. w Kutnie, centrum,
130.000 zł, tel. kom. 0697-586-508.
Domaniewice- działki budowlane, w tym
leśne, w centrum, położone nad rzeczką,
wokół las, tel. kom. 0606-193-215.

VOLVO V40 1.9 TD 1999 rok, tel. kom.
0501-298-112.

FORD Escort 1.8 D 1996, zadbany, tel. kom.
0600-970-598.

OPEL Astra sedan 1.7 D 1993, 5400 zł, bordo
metalik, tel. kom. 0888-596-487.

SKODA Fabia combi 1.9 SDI 2003 rok,
25900 zł, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0504-184-457.
SKODA Felicia 1.6 1998 rok, bordo metalik,
wyposażony, tel. kom. 0604-392-876.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1999 rok, wspomaganie, tel. kom. 0600-938-371.

NISSAN Almera instalacja gazowa 1998,
salonowy, I właścicel, wiśniowy metalik, tel.
kom. 0502-482-511.

FORD Mondeo combi 1.8 TD 1997 rok, 9000
zł, 210.000 km, biały, klimatyzacja, ABS, tel.
kom. 0516-088-881.

VW Passat 1.9 TD 1994, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.

PEUGEOT 406 combi, srebrny metalik, full
opcja lub zamienię na Volvo V40 combi, tel.
kom. 0512-277-825.

SKODA Felicia gaz 1998, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.

CITROEN C15 1.8 D 1998, sprzedam lub zamienię na ciągnik T-25,
tel. (042) 719-70-53.

FIAT Brava gaz 1996, tel. kom. 0604-843-149,
0692-694-065.

FORD K 1998 rok, świeżo sprowadzony, tel.
kom. 0693-538-189.
FORD Escort 1997 rok, tel. kom.
0721-347-741.
Części nowe i używane do francuskich, tel. (042) 678-20-61, tel. kom.
0600-366-433.
OPEL Vectra A 1.6 1994 rok, alufelgi, centralny zamek, auto alarm, instalacja gazowa,
elektryczne szyby, odcięcie zapłonu, radio
CD + komplet głośników, 6200 zł, do uzgodnienia, tel. kom. 0665-323-829.

Sprzedam grunty rolne wraz z działka
budowlana o pow. 5 ha. Bednary-Wieś, tel.
kom. 0509-047-149.
Sprzedam 1,40 ha w tym działka budowlana,
tel. kom. 0782-152-923.
Os. Starzyńskiego, 48 mkw., I piętro, tel. kom.
0607-377-465.

Kupie stare motocykle i części silniki ramy
baki siedzenia przednie zawieszenia lampy
koła wózki boczne inne 0505529328

Motocykl Yamaha YZF 600R Thundercat,
2001 rok, kupiony w polskim salonie, tel.
kom. 0511-773-069.
Motocykl Honda CBR 600 F3, 1997 rok, tel.
kom. 0696-027-634.
Sprzedaż motocykli sprowadzanych - naprawa, serwis oraz akcesoria,
tel. (046) 832-58-04.
Skuter Piaggio, 1997 rok, tel. kom.
0505-261-079.
Skuter Qliest FD-50, 4 sów, 2004 rok, silnik
na gwarancji, Bednary Kolonia 38.
Sprzedam WSK 4-biegową, tel. kom.
0608-681-097.
Skuter Kynko Bed&Win 50, 2007 rok, na
gwarancji, stan idealny, jak nowy, mały
przebieg, tel. kom. 0503-147-273.
Simson S-51, tel. kom. 0664-256-988.

Vectra combi 1.8 16V gaz 1998 rok, tel. kom.
0602-190-930.

Honda 125, 2005 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-610-044.

CC 700 1994, 2600 zł, tel. kom.
0885-202-356.

Sprzedam Smsona S51, 1900 zł, tel. kom.
0660-809-398 po 16.00.

LT 40 kontener + winda, tel. kom.
0885-202-356.

Quad 150, gwarancja do maja, homologacja,
tel. kom. 0791-094-713.

Sprzedam mieszkanie 47,8 mkw. os. Noakowskiego, tel. (046) 830-22-88 po 16..
Działka budowlana o pow. 26405 mkw. z szerokim frontem (70% lasu), okolice Głowna,
dojazd asfaltem, woda, prąd, telefon, 8 zł/
mkw., tel. kom. 0694-546-311.
Działka 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Działka rolna 0,66 ha, Zduny (od torów do
wsi), tel. kom. 0693-449-188.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0608-591-756.
Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie,
tel. (046) 837-88-12.
M i e s z k a n i e 3 4 m k w. s p r z e d a m ,
tel. (046) 837-21-13.
Kiosk spożywczy, drewniany, na stacji PKS,
Łowicz, tel. (046)838-64-34 po 16.00, tel.
kom. 0601-361-074.
Dom jednorodzinny w surowym stanie z 2
ha ziemi, Mysłaków, przy trasie, tel. kom.
0607-137-630.
M-4, 61 mkw., 3 pokojowe, Sochaczew,
duży balkon, cegła, + garaż, tel. kom.
0605-956-894.
Sprzedam ziemię 3,36 ha w Bogorii Górnej,
tel. (046) 838-23-47.
Mieszkanie 33 mkw. os. Starzyńskiego I
piętro, tel. kom. 0513-144-433.
M-4, parter, os. Dąbrowskiego, Łowicz, tel.
kom. 0605-068-873.
Działka rolno-budowlana, pow. 1,5 ha, Zielkowice, tel. kom. 0500-751-153.

Sprzedam łąkę 0,37 ara, Uchań Dolny, tel.
kom. 0697-614-388.
Działki budowlane w Nieborowie, tel. kom.
0605-030-274.
Restauracja, motel, stacja CPN w budowie
(powierzchnia 14000 mkw.) przy trasie A2
(Łowicz-Kutno), tel. kom. 0604-208-588.
Działka w okolicy Łowicza 0,52 ha, tel. kom.
0604-135-251.
Cegła 58 mkw., komfortowe, blisko stacja
PKP, PKS, tel. kom. 0696-525-149.
Działka o powierzchni 56 arów, tel. kom.
0667-324-632.
Działkę budowlana 3000 mkw, bardzo blisko
Łowicza, tel. kom. 0536-091-696.
Sprzedam na Bratkowicach 48 mkw, całość
po remoncie, tel. kom. 0880-918-434.
Działka budowlana, 2900 mkw., w miejscowości Dębowa Góra, powiat kutnowski, tel.
kom. 0665-220-393.
Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0602-797-678.
Działka budowlana w Zielkowicach 5300
mkw., tel. kom. 0669-419-347.
Ziemię 2x5 ha, klasa 4, tel. kom.
0696-309-685.

Sprzedam 0,50 ha lasu, Michałówek, tel.
kom. 0604-089-021.

M-4, 59 mkw., Szarych Szeregów, zadbane,
200.000 zł - pilne, tel. kom. 0885-837-623.

Atrakcyjne M2 w Głownie, Sikorskiego, tel.
kom. 0605-059-052.

Działka rolno-budowlana, 1,6 ha, Ruszki koło
Sochaczewa, uzbrojona, 11 zł/mkw., tel. kom.
0600-820-890.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Głownie, os. Huta Józefów, tel. kom. 0693-531-608,
0693-566-224.
Sprzedam działkę rekreacyjna z budynkiem
murowanym, tel. kom. 0507-749-845.

Działka budowlana 36 arów, Bednary, tel.
kom. 0693-236-082.

Sprzedam opony używane z importu, tel.
kom. 0605-695-882.

Działka budowlana w Łyszkowi cach, tel. (046) 838-89-64, tel. kom.
0691-033-695.

Dom w Łowiczu, cegła, wolnostojący,
tel. (046) 837-55-42.

Sprzedam siedzenia do Forda Transita, tel.
kom. 0668-011-735.

Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel. kom.
0516-199-906.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 48
mkw., IV piętro, z klimatyzacją, po remoncie, w Łowiczu, os. Bratkowice, tel. kom.
0504-292-533.

Sprzedam działkę 1300 mkw., tel. kom.
0667-699-965.

Zadrzewione, wolnostojące siedlisko +1,3 ha,
k/Głowna, media, tel. (042) 719-59-82.

Sprzedam przyczepkę 2-osiową, oplandeczoną, tel. kom. 0600-326-597.

Zdecydowanie sprzedam ogródek działkowy z drewnianą altaną, ul. Sochaczewska, 500 mkw, woda, światło, tel. kom.
0504-352-822.

M-4, 60,54 mkw., Bratkowice, tel. kom.
0695-377-610.

Sprzedam przyczepkę samochodową typu
Sam, nowa, części do Fiata Uno, tel. kom.
0698-252-434.

Dom w Dobrej, tel. kom. 0607-228-818.

Kostka, 51 mkw., C.W. + C.O., po remoncie, pustak, cena po obejrzeniu,
tel. (046) 837-72-54.

Nowy dom, Głowno, 200 mkw. mieszkalnych + piwnica z garażem 120 mkw.
pod całym domem do zamieszkania, 400
tys. zł, tel. (042) 719-13-71, tel. kom.
0603-595-677.

OPEL Vectra 1.6 benzyna gaz 1992, stan bdb,
tel. kom. 0503-779-159.

OPEL Astra 1.4 benzyna gaz 1997, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0600-970-598.

FIAT CC 900 1993/94, 3300 zł, srebrny
metalik, I właściciel, radio, ładny, tel. kom.
0694-036-487.

Inwestycyjno -usługowa 2000 mkw., Stryków, tel. (042) 719-41-77.

Wynajmie lub tanio sprzedam(10 tys. zł.)
lokal na targowicy miejskiej o pow. 27 mkw.
na działalność gospodarczo- handlową, tel.
kom. 0609-502-572.

Uno 1.7 diesel 1997 rok, 2500 zł, 191.000 km,
tel. kom. 0692-028-014 po 19.00.

RENAULT Megane 1.4 16V 1999/2000,
12700 zł, salon, czerwony, tel. kom.
0694-036-487.

Sprzedam mieszkanie M-3, parter, w dobrym stanie, os. Bratkowice, tel. kom.
0663-274-367.

Działka budowlana 1200 mkw., Głowno, tel.
kom. 0889-147-405.

Sprzedam działkę budowlano- rekreacyjną
koło Nieborowa 2700 mkw., tel. kom.
0693-755-084.

Seicento 1.1, stan bdb, złoty metalik, tel. kom.
0664-635-301.

OPEL Astra II combi 1.8 16V 2001, 18800,
srebrny metalik, bardzo bogate wyposażenie,
zadbany, tel. kom. 0694-036-487.

Działakę budowlana 1718 mkw., Mysłaków,
500 m od stacji kolejowej, tel. (046) 861-20-16
po 18.00, tel. kom. 0503-753-991.

Działka budowlana w gminie Nieborów, tel.
kom. 0503-977-862 0502-155-897.

Sprzedam skrzynię, silnik, komputer
od 1,4 Rover, Polonez, tel. kom.
0608-220-937.

AUDI A4, 1.9 TDI, 1998 rok, 22.200 zł, tel.
kom. 0501-469-501.

OPEL Vectra B combi 1.6 16V 1998, 14500
zł, zielony metalik, centralny zamek, ABS,
radio, el. szyby, 4 poduszki, salon, I właściciel, wspomaganie, tel. kom. 0694-036-487.

Działkę budowlaną 1100 mkw ze starodrzewem, Głowno Zabrzeźnia, Moczydła,
media w ulicy, cena 115zł/mkw, tel. kom.
0500-206-560.

Działka rekreacyjno-budowlana, Uchań
Dolny, tel. kom. 0666-287-853.

SKODA Favorit gaz, prawie wszystkie
części z rozbiórki, tel. kom. 0587-304-064,
Sochaczew.

OPEL Astra 1.4 benzyna 1998, stan bdb,
sedan, tel. kom. 0784-608-210.

OPEL Vectra B 1.8 16V 1999/2000, 17900
zł, złoty metalik, po liftingu, salon, radio,
wspomaganie, tel. kom. 0694-036-487.

Sprzedam dom wolno stojący zamieszkały
w Łowiczu na działce o pow. 1050 mkw, tel.
kom. 0505-188-703.

kom.

C zęś ci S k od a F av o rit, tel. k om.
0500-839-456.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 2004 rok, ewentualnie zamienię, tel. kom. 0501-715-609.

Lanos sedan gaz 1998, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.

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

tel.

Mieszkanie 65 mkw., I piętro, cegła, c.o.,c.w., os. Kostka, 3400 zł/mkw., tel. kom.
0606-718-917.

FIAT Uno 1.4 benzyna gaz 1995, stan dobry,
tel. kom. 0664-635-301.

RENAULT Kangoo instalacja gazowa 1999,
salonowy, wiśniowy metalik, tel. kom.
0502-482-511.

Głowno, działka budowlana 42/60 m,
tel. kom. 0694-964-903.

las,

Mieszkanie 55 mkw w ok. Bielaw- sprzedam, 1500zł za m, tel. kom. 0791-554-106,
0602-823-628.

POLONEZ Truc Roy 1999 rok, 4-drzwiowy,
5-osobowy, tel. kom. 0697-778-557.

RENAULT Laguna 1998 rok, tel. kom.
0721-266-559.

Mieszkanie 74,36 mkw, I piętro, cegła, os.
Bolimowska, tel. kom. 0603-653-001.

Działka budowlana w Zdunach,
tel. (046) 838-76-98.

Sprzedam alufelgi z oponami, 17 cali, rozm.
215x45, tel. kom. 0518-453-440.

Skrzynię od Poloneza V-ki, Łady 2105, 2107,
Samara - skup, tel. kom. 0504-199-580.

Dom wolnostojący, 200 mkw., wszystkie
media, Łowicz, tel. kom. 0609-647-658.

Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.

Sprzedam części do Renault 19D, tel. kom.
0691-418-422.

OPEL Astra 1.7 TD 1997 rok, isuzu, stan bdb,
dużo dodatków, tel. kom. 0605-214-925.

Działki rekreacyjno -budowlane, okolice
Głowna, tel. kom. 0668-852-406.

Czerwony plastikowy kiosk typu
„Ruch”, Bratkowice przy bl. 24, tel. kom.
0606-319-335.

FIAT Seicento 0.9 kat 2000, 74000 km, biały,
stan bdb, bezwypadkowy, alarm, dobrze
utrzymany, 5800 zł do negocjacji, tel. kom.
0694-506-667.

FORD Galaxy 1.9 TDI 1999 rok, 23500 zł,
zarejestrowany, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0694-216-417 0601-253-955.

Sprzedam M-3 w bardzo dobrym stanie, I pietro, po remoncie, tel. kom. 0692-260-014.

Sprzedaż działek Chyleniec, tel. kom.
0798-832-702.

Gospodarstwo rolne o powierzchni 13,45 ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy, 7km od
Gąbina, tel. kom. 0697-270-356.

Focus combi 1.6 2002 rok, I właściciel, ewentualnie zamienię, tel. kom. 0503-022-526.

Działka budowlana 1296 mkw., cena 55 zł/
mkw., Zielkowice, tel. kom. 0606-448-046.

Do sprzedania działka w Lubiankowie, 3,600
ha, tel. kom. 0604-217-613.
Sprzedam 1,25 ha ziemi w miejscowości
Lipka, gm. Stryków, szerokość 20m, cena 20
zł/mkw, tel. kom. 0695-586-098.
Ziemia rolna 4,4 ha (90000 zł) Gągolin Południowy; działki budowlane: 0,6 ha i 0,5 ha (18
zł/1 mkw.) Piaski, tel. kom. 0604-582-243.
B r a t k o w i c e , 5 4 m k w. , t e l . k o m .
0502-163-788.
Ziemia 2,26 ha, 17 zł/mkw., Łowicz, ul.
Czajki (cena do negocjacji), tel. kom.
0608-558-376.
Dom parterowy, murowany, Walewice wieś
18, tel. kom. 0669-346-302.
Sprzedam działkę budowlaną 1400
mkw. w Głownie ul. Asnyka, tel. kom.
0604-452-398.
Bloki dla emeryta, okolice Bielaw,
80000 zł, Biuro, tel. kom. 0509-548-363
0791-289-638.
Bloki 50 mkw, Łowicz, 140000 zł, Biuro, tel.
kom. 0509-548-363 0791-289-638.
Działka 4 ha, szer. 75 m, Łowicz, ul. Poznańska, tel. (046) 837-90-70.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 0,90 ha,
ul. Makowiska 19, 25 zł/ mkw., tel. kom.
0500-617-525.
Działka budowlana w Łowiczu, 2900 mkw,
tel. kom. 0600-304-805.
Nieruchomość, Łowicz, ul. Chełmońskiego,
tel. kom. 0695-269-457.
Dom bliźniaczy, 90 mkw. pow. użytkowej
+działka 410 mkw. Głowno, tel. kom.
0662-016-608.
Mieszkanie 50,10 mkw. - 3 pokoje, Łowicz,
os. Tkaczew, tel. kom. 0503-512-555.
Sprzedam trzy działki rolno-budowlane
o łącznej powierzchni 5,5 ha przy trasie
Piątek - Łowicz, gmina Bielawy, tel. kom.
0693-051-327.
Działka budowlana, okolice Głowna, tel.
kom. 0506-402-647.
Domek murowany z działka, Łowicz,
ul. Wygoda, tel. kom. 0697-514-977.
Sprzedam 1,04 ha, Witusza, tel. kom.
0785-520-875.

Sprzedam dom, tel. kom. 0721-682-667.
Ziemia 3,84 ha, Rząśno II, tel. kom.
0887-568-086.
Dom 140 mkw. z budynkami gospodarczymi
500 mkw. i ziemią 3,15 ha, pod Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.
Mieszkanie 34 mkw., os. Kostka, I piętro, tel.
kom. 0721-152-412.
Działki dwie części we wsi Guźnia, tel. kom.
0516-095-232.
Działające solarium z wyposażeniem,
tel. kom. 0602-489-317.
Działka budowlana 1460 mkw., Skierniewice, ul. Łódzka, tel. kom. 0507-443-707.
M-3, 49 mkw., os. Bratkowice, wysoki standard, zadbane, tel. kom. 0790-030-387.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie, tel. kom. 0604-610-057.
Do wynajęcia pomieszczenie magazynowo-biurowe o pow. 340 mkw.
oraz magazyn 200 mkw., tel. kom.
0604-206-136.
Do wynajęcia wolno stojący budynek w
pow. 105 mkw w Łowiczu pod działalność
gospodarczą (biura, gabinety, usługi itp.), tel.
kom. 0605-283-903, 0695-973-618.
Do wynajęcia 300 lub 600 mkw. powierzchni magazynowej, Łowicz,
tel. (046) 837-69-33.
Do wynajęcia pomieszczenie 500 mkw., na
działce 4600 mkw., centrum Łowicza, tel.
kom. 0606-991-367.
Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw.
wraz z placem 1500 mkw. róg ul. Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, tel.
kom. 0605-578-502.
Do wynajęcia 135 mkw (preferowane
bank lub apteka) róg ul. Warszawskiej i ul.
Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.
Do wynajęcia lokal na ul. Krakowskiej
w Łowiczu, tel. kom. 0512-225-093.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel.
kom. 0698-783-854.
Do wynajęcia lokal po zakładzie fryzjerskim,
tel. kom. 0602-192-572.
Do wynajęcia lokal sklepowy w
centrum Łowicza, od 100 do 200
mkw., dwie duże wystawy, tel. kom.
0602-118-332.
Do wynajęcia wyremontowane mieszkanie
z łazienką o pow. 60 mkw. w samodzielnym
budynku na działce 2000 mkw., Głowno, tel.
kom. 0601-570-784.
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Wynajmę lokal 150 mkw. bezpośrednio przy drodze krajowej nr 2
Warszawa-Poznań. Popów k. Łowicza
(2km w kierunku Warszawy), tel. kom.
0669-996-216.
Do wynajęcia lokal 45 mkw., Łowicz, ul.
Długa 20d (C.O.+siła), po przychodni weterynaryjnej, tel. kom. 0600-741-174.
Małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia, tel. kom. 0696-545-562.
Do wynajęcia lokal 40 mwk., na działalność,
tel. (046) 837-10-69.
Do wynajęcia pokój z kuchnią, tel. kom.
0791-886-006, 0605-539-265.
Poszukuję M-3 (Głowno) w blokach, tel.
kom. 0693-491-470.
Wy d z i e r ż a w i ę a p t e k ę , t e l . k o m .
0660-728-897.
Do wynajęcia w centrum Głowna, ul.
Strażacka 7 na I piętrze 55 mkw. (po byłych
gabinetach lekarskich) na działalność gosp.,
tel. kom. 0661-951-257.
Poszukuję 2 pokojowego mieszkania do
wynajęcia (umeblowanego) w Łowiczu, tel.
kom. 0663-274-440.
Noclegi dla firm, wynajmę salę na
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
0508-358-988.
Do wynajęcia pokój w samodzielnym M-3, os.
Starzyńskiego 7, tel. kom. 0515-319-646.
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M-4 na domek w Łowiczu lub okolicy, tel.
kom. 0663-900-155.

Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel.
kom. 0516-907-429.
Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.
Kupię betoniarkę, tel. kom. 0888-742-148.
Różne monety, kolekcje monet oraz antyki,
tel. kom. 0887-221-227.
Overlock, stebnówka, tel. kom.
0880-009-490.
Tregry 14, dł. 8,20 (8 szt.); tregra 18, dł. 18
(1 szt.), tel. (046) 838-63-84.
Kupię rusztowanie typ warszawskie,
tel. (046) 838-61-28.
Kupię zlew, rozmiar szafki 50x80, tel. kom.
0697-634-053.
Kupie militaria sprzed 1945r szable
bagnety hełmy czapki mundury odznaczenia skrzynki stare motocykle części
0505529328

Mieszkanie 40 mkw. (centrum miasta),
po kapitalnym remoncie do wynajęcia
od zaraz, tel. kom. 0607-142-813.
Do wynajęcia lokale w centrum Łowicza, tel.
kom. 0606-970-760.
Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego z zapleczem, z wejściem z
ulicy, o powierzchni od 50 mkw. do
100 mkw. przy ul. Zduńskiej lub Nowym Rynku, tel. kom. 0609-612-522.
Wynajmę budynek wraz z działką pod działalność gospodarczą lub usługową, Humin,
koło Bolimowa, tel. (046) 854-77-20, tel.
kom. 0693-544-097.
Do wydzierżawienia 1,82 ha łąki w Chruślinie, tel. kom. 0505-951-592.
Do wynajęcia 49 mkw., os. Noakowskiego,
tel. kom. 0607-328-028.
Do wynajęcia hala, biuro, magazyny. Sochaczew, tel. kom. 0518-641-768.
Do wynajęcia lokale 38 do 41 mkw. na pracownie, biura, gabinety, tel. (046) 837-49-22,
tel. kom. 0503-833-891.
Do wynajęcia domek w Głownie (pokój,
kuchnia, łacienka) z wyposażeniem i umeblowaniem, tel. kom. 0668-176-985.
M-4 - 48 mkw, do wynajęcia, Głowno, os.
Kopernika, tel. (042) 719-28-72.
N o c l e g i - k w a t e r y, t e l . k o m .
0601-692-820.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0509-704-355 po 16.00.
Do wynajęcia domek jednorodzinny, tel.
kom. 0504-359-441.
Do wynajęcia lokal handlowy po
sklepie meblowym 500 mkw., wejście
z ul. Zduńskiej, Łowicz, po remoncie,
tel. kom. 0605-990-363.
Lokal 40 mkw. na działalność gospodarczą,
Tkaczew 7 a, tel. (046) 830-31-34.
Poszukuję współlokatorów do 2 pokoi w
mieszkaniu 3 pokojowym, Piastów, 10 min.
do PKP, tel. kom. 0662-357-431.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 35
mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Sprzedam lub wynajmę pawilon
40 mkw. os. Bratkowice, tel. kom.
0604-739-461.
Do wynajęcia powierzchnia magazynowa
400 mkw. Łowicz, ul. Tkaczew 8, tel. kom.
0509-331-634.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Dwa pokoje z kuchnia, os, Bratkowice, tel.
kom. 0697-466-018.
Wynajmę 2 pokoje ślusarzowi, spawaczowi
z rodziną, tel. kom. 0506-805-093.

Suknia ślubna biała, 34/36, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Komputery używane, laptopy, notebooki bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań),
tel. kom. 0601-946-286.
Obrazy olejne o tematyce bajkowej,
tel. kom. 0695-551-572.
Producent siatki, słupków i bram garażowych,
możliwy montaż, tel. kom. 0500-371-161.
Sprzedam blachę trapezową nową, tel.
kom. 0605-097-071.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 38/1,70 cm
kolor ecrie, tel. (046) 837-80-43.
Sprężarki chłodnicz, parowniki, różnej mocy,
tel. kom. 0505-039-888.
Okna PCV, nowe, używane, gospodarcze, drzwi przeszklone - niedrogo, duży wybór, Piątek, tel. kom.
0602-617-895.
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.
Drewno kominkowe, opałowe, sezonowane,
tel. kom. 0501-658-261.
Gęsie pierze, tel. kom. 0514-242-188.
Producent saun, „fińskich łaźni”.
Głowno, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0607-992-181.
Wózek dziecięcy, dwu funkcyjny (głęboki + spacerówka), stan bdb, tel. kom.
0691-715-557.
Overlock 3,5 nitkowy, guzikarka stebnówka,
tel. kom. 0505-042-841.
Kolumny 2 x 300 W, końcówke mocy 2 x
600, nowa, kamera pogłosowa, powermixer
SM-11, tel. kom. 0665-243-225.
Drewno budowlne, łaty, pokrycia dachowe, płyty OSB. Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.
Brykiet kominkowy, Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.
Meble kuchenne na wymiar, nietypowe,
ceny producenta, pomiar gratis, tel. kom.
0600-142-869 po 18.00.
Beczki po olejach silnikowych 208 l, 60 l
sprzedam, tel. (042) 719-37-42.

Wynajmiemy lokal na sklep z wyposażeniem,
OSP Osiny, tel. kom. 0515-122-831.

Sprzedam słupy metalowe na wiatę lub hale,
tel. kom. 0605-346-343.

Wynajmę mieszkanie dla jednej osoby, tel.
kom. 0662-437-331.

Sprzedam po 1 zł za sztuke kilkaset kaset
magnetofonowych z muzyką rozrywkową i
disco, tel. (046) 837-41-74.

Poszukuję do wynajęcia domek lub M-4, tel.
kom. 0502-646-720 po 16.00.

Mieszkanie 38 mkw os. Starzyńkiego,
stan bdb, zamienię na mniejsze na tym
samym osiedlu lub sprzedam, tel. kom.
0791-504-191.
Zamienię mieszkanie Czajki 39 mkw. na
mniejsze, może być kawalerka(w Łowiczu),
tel. (046) 837-22-80.
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 mkw. II piętro, bl. w cegle, ogrzewanie kominek,
komorne 130 zł zamienię na mieszkanie z
centralnym ogrzewaniem o powierzchni
40-60 mkw. (parter lub I piętro), tel. kom.
0661-145-833.
Zamienię M4 na mniejsze, Głowno, tel. kom.
0516-385-473.
Zamienię 48 mkw. na większe lub kupię, tel.
kom. 0792-420-888.

Nowe drzwi PCV, 80x210, tel. kom.
0602-370-470.
Łubianki drewniane, półkotapczan, tel. kom.
0607-889-775.
Sony Ericsson K-550i (nowy), tel. kom.
0668-827-938.
Wersalka + 2 fotele - nowe, tel. kom.
0668-156-494.
Siemens CX T70, tel. kom. 0668-156-494.
Oddam cegłę z rozbiórki, nieodpłatnie.
Lubowidza, tel. kom. 0501-469-585.
Sony Ericsson K510, tel. kom.
0781-851-753.
Segment pokojowy, tanio, tel. kom.
0510-038-006.
Kamień, tel. kom. 0607-537-220.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Kultywator 1,80 m, paleciak ręczny, tel. kom.
0503-515-552.

Kroczek, karp, lin, amur, tel. kom.
0515-576-574.

Sprzedam tunele foliowe, tel. (046) 837-03-18
po 16.00.

Drzwi garażowe, cegła klinkierowa, grzejniki
panelowe, tel. kom. 0660-742-978.

Drzewo sosnowe - opałowe na palety, stęple
budowlane, tel. kom. 0603-850-374.

Fotelik samochodowy, wózek 2-funkcyjny,
łóżeczko, tel. kom. 0660-787-579.

Piec C.O. Pleszew, używany, tel. kom.
0692-801-173.

Motorynka akumulatorowa 2 szt., Kornelin
26, silnik spalinowy do roweru, tel. kom.
0662-089-951.

Spawarka 230 V z prostownikiem i rozruchem 12/24 V, prostownik z rozruchem12/24
V, rozrusznik do C-330 i Fergusona, tel. kom.
0508-160-198.

Klarnet Noblet, stan bdb, tel. kom.
0660-754-781.

Sprzedam sukienkę komunijną, tel. kom.
0696-841-899.

Piec Buderus, olejowo-gazowy, 35 kW, dwa
pojemniki, 1000 l, tel. (046) 837-49-46, tel.
kom. 0696-447-463.

Rower sportowy, stan bardzo dobry,
tanio, tel. (046) 837-42-84.
Drewno kominkowe + opałowe, tel. kom.
0886-427-375.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 838-17-23.

Wózek dziecięcy Ring Max, wielofunkcyjny,
stan bdb, tel. kom. 0692-073-557.

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

Sprzedam maszyny szwalnicze, tel. kom.
0512-105-749.

Rygiel Pfaff północ południe 3 szt., tel. kom.
0502-129-808.

Sprzedam kuchnię węglową lewą
Grudziądz, używana, szafki metalowe
pracownicze BHP używane, tel. kom.
0603-610-512.

Sprzedam używany komputer z drukarką, tel. (046) 838-91-64, tel. kom.
0782-669-228.
Stemple budowlane nowe, tel. kom.
0697-235-671 wieczorem.
Regały magazynowe, motoreduktor, silniki
elektryczne, pompa wodna, wentylatory,
siatka, tel. (042) 719-59-36.
Sprzedam stemple, tel. kom. 0668-534-199.
TV Sony 25”, tel. kom. 0600-880-267.
Sprzedam bale topolowe suche, 8cm grubości ponad 6m długości. Wiadomość,
tel. (046) 839-68-11.
Blacha płaska Saab, kolor grafit połysk i cegła
mat, tel. kom. 0608-452-636.
Łóżko sypialne, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0505-806-554.
Sprzedam fotelik samochodowy 0-14 kg,
tanio, tel. kom. 0608-648-644.
Sprzedam dwie kuchnię węglowe, śrutownik
na kamienie, wialnie do zboża, przyczepkę
ciągnikową jednoosiową pod blandeką, tel.
kom. 0664-485-229.
Suknia ślubna, tel. kom. 0663-933-707.
Drut 6 i 14, piec C.O., parkiet używany, szkło
na szklarnie, tel. (046) 837-72-47.
Sprzedam suknie ślubna rozmiar 36, tel. kom.
0885-194-475.
Sprzedam stacje dysków i palety 1,0x1,2,
tel. (046) 838-66-82.
Dwie lady chłodnicze - 1,5m i 1,2 m, waga,
krajalnica i haki wędliniarskie, tel. kom.
0603-061-389.
Stemple budowlane., tel. kom.
0508-116-242.
Kamienie polne, tel. (046) 838-71-42.
Strój chłopięcy komunijny łowicki, wełniak
duży damski, tel. (046) 837-47-17.
Waga stacjonarna 1 t, orkan, siewnik do
kukurydzy, agregat uprawowy, tel. kom.
0660-593-920.
Nowe wagi elektroniczne do 30 kg, 150 zł,
tel. kom. 0887-131-078.
Oddam bezpłatnie 180 15-letnich drzew
śliwy do wycięcia i sprzątnięcia z pola,
tel. (048) 837-14-09.
Sprzedam tanio zamrażarkę, 4 szufladkową,
tel. (046) 837-01-68.
Nowe stoły bilardowe, tel. kom.
0605-278-868.
Maszyny stolarskie, tel. kom.
0508-230-392.
Piec c.o. używany z nowymi czopami, tel.
kom. 0508-230-392.
Stemple budowlane, tel. kom.
0500-651-244.
Zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom.0697677-530.
Styropian, klej, rusztowania warszawskie, tel.
kom. 0506-335-466.
Stół do ping-ponga, tel. kom.0664347-128.
Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe,
betonowe, bramy, ogrodzenia staloweproducent, tel. kom. 0508-382-120 tel./
fax (046) 838-88-71.
Sprzedam wóz - platforma, śrutownik,
grabiarka pasmowa, opryskiwacz 300
l, silnik elektryczny, krajzega, tel. kom.
0595-727-566.
Sprzedam wełniak łowicki dziewczęcy i
chłopięcy, tel. (046) 838-49-57.
Sprzedam blachę trapezową na wymiar, tel.
kom. 0506-844-177.
Wózek widłowy+ części używane, tel. kom.
0669-046-694.
Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
Wełniak łowicki młodzieżowy 160 m, kompletny, Bąków Dolny 48, tel. (046) 837-73-48
wieczorem.
Trzy wersalki, tapczan, tel. kom.
0668-402-653.
Dwa fotele i ławostół (ciemny 120+60) b.
tanio, tel. kom. 0604-603-812.
Budy dla psów, huśtawka ogrodowa, tel. kom.
0502-981-959.
Tunel ogrodniczy 6x6x2,7, 600 zł, tel. kom.
0509-739-202.
Pustaki POROTHERM, tel. kom.
0505-063-002.
Sprzedam pilnie wózek wielofunkcyjny
głęboki-spacerowy, komputer na gwarancji, laktator firmy Avent, nowy, tel. kom.
0506-086-371.

Buty Puma, Reebok, nowe i używane, różne
rozmiary, tel. kom. 0500-043-501.

Szlake zamienię na kamień lub sprzedam,
tel. (046) 838-15-87.
Producent deski podłogowej, brykietu, tanio, tel. kom. 0603-799-270.
Stemple budowlane, tel. kom.
0662-036-143.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.
Sprzedam sofę 3-os, granatowa, Łowicz, tel.
kom. 0600-411-572.
Sprzedam zamrażarkę, tel. kom.
0784-226-825.
Sprzedam ławę(dodatkowo rozsuwana), 2
fotele, 2 pufy-stan bardzo dobry, niedrogo,
tel. kom. 0695-304-898.
Sprzedam kompleksowo kasety magnetofonowe 90- minutowe, z muzyką
poważną od Bacha do Pendereckiego
w ilości 250 sztuk po 4 zł. za sztukę,
tel. (046) 838-41-74.

Sony Ericson K510i, tel. kom.
0697-825-807.

Skrzynio-palety 30 szt., tel. kom.
0602-803-575.
Tanio sprzedam kanapę, szafki, dywany, tel.
kom. 0604-565-096.
Krajalnica, tel. kom. 0663-464-731.
Sprzedam kompresor WAN dwutłokowy, tel.
kom. 0665-374-423.
Sprzedam tanio kanapę 2-osobową, tel. kom.
0508-716-972.
Cegła czerwona, 1500 sztuk, bloczek gazobetonowy, 12 i 9, 100 sztuk, tel. kom.
0513-184-091.
Eternit, tanio, tel. kom. 0693-555-904.
Sprzedam tunel foliowy ocynk, tel. kom.
0697-952-093.
Okazja, krajalnica Maga, waga sklepowa
Angela, spawarka migomag, tel. kom.
0509-337-202, 0607-171-633.
Stemple budowlane, tel. kom.
0601-066-904.
Łóżeczko dziecinne, tanio, tel. kom.
0604-603-812.
Kolumny Jamo Studio 180W, wzmacniacz/
amplituner Technics 2x100W, CD Player
Technics. 1100zł tel.506752815, az@
mp3.pl

Zatrudnię kierowca do rozwożenia
pizzy z własnym samochode. Praca
w Łowiczu, cały etat, co drugi dzień.,
tel. kom. 0501-489-891.
Zespół 2-, 3-osobowy chałupniczek na stebnówkę do szycia kostiumów kąpielowych;
na zakład biegle szyjącą overloczkę, na
gumowarkę komputer. Możliwość rejestracji,
tel. kom. 0502-129-808.
Zatrudnie doświadczonego kucharz
(kucharkę) do pracy w restauracji nad
morzem na sezon letni, na dobrych
warunkach, tel. kom. 0501-489-891.
Firma zatrudni pracowników do prac remontowo-wykończeniowych na terenie W-wy.
Zapewniamy dojazd z Łowicza, tel. kom.
0603-858-642.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym
z zakwaterowaniem, wyżywieniem + wynagrodzenie, warunki bardzo dobre, tel. kom.
0666-034-924.
Sprzedawcę i kierownika sklepu (budowlanka), tel. kom. 0668-422-789.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0694-163-595.
Ruck Zuck zatrudni montażystów
paneli podłogowych i drzwi, tel. kom.
0668-422-789.
Przyjmę pracownika do skupu złomu na terenie Łowicza, tel. kom. 0516-138-066.
Sprzedaż bezpośrednia, 3000-5000 zł, tel.
kom. 0791-538-669.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina lub biustonosze,
praca całoroczna, rejestracja, tel.
kom. 0603-107-489, 0781-315-399.
Pomoc domowa z zakwaterowaniem, okolice
Zgierza, tel. kom. 0790-870-083.
Przyjmę pracownika na staż, tel. kom.
0516-221-695.

Konstrukcja hali 18x42, metalowa, tel. kom.
0502-322-079.

Bar kanapkowy „Payda” zatrudni osoby
do pracy. Możliwość awansu, tel. kom.
0512-234-512.

Sprzedam meble fryzierskie, solarium,
tel. kom. 0512-365-424.

Potrzebny stroiciel organów kościelnych,
tel. (046) 837-92-90.

K O M P U T E R - TA N I O , t e l . k o m .
0500-204-559.
Regały, biurko, witrynę szklaną, suknię
ślubną ecru rozmiar 38 cena 600 zł, tel. kom.
0604-225-931.
Agregat prądotwórczy 1,6kW, nawadnianie
do tuneli foliowych, sterownik na 6 sekcji,
zamgławiacz, tel. kom. 0600-972-227.
Grzejniki aluminiowe, tel. kom.
0501-074-060.
Sprzedam dużą ilość kamienia, tel. kom.
0500-097-341.
Sprzedam kanapę + 2 fotele + 2 pufy, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0604-354-300.
Terma elektryczna 60 l, na gwarancji, tel.
kom. 0604-081-000.
Sprzedam 5 dren studziennych nowych, dużą
ilość fafirów do c.o., nową ramę do Żuka,
tel. (046) 874-76-41.
Prasowalnica, wałek, zamrażarka 4-szufladowa, tel. kom. 0888-986-904.
Regał, tel. (024) 277-92-30.
Dwa rowery dziecinne, tel. kom.
0662-116-836.
Keyboard Yamaha PSR-520, tel. kom.
0608-015-713.
Betoniarki nowe, 1500 zł, części zamienne,
tel. kom. 0603-072-751.
Ubikacja przenośna i kontener na
budowę, tel. kom. 0697-634-257.
Sprzedam dwa damskie wełniaki łowickie,
tel. kom. 0691-270-969.
Sony Ericson K700i, Siemens ME75, 150 zł,
tel. kom. 0668-162-199.
Topola duża, ścięta, sprzedam,
tel. (046) 837-07-32.
Wełniak łowicki, tel. kom. 0509-331-638.
Meblościanka, wysoki połysk, tanio, tel. kom.
0600-437-127.
Kiosk typu Ruch na działkę lub cele handlowe, tel. kom. 0605-346-343.
Sprzedam zagęszczarkę Kama 100 kg, silnik
Hondy, tel. kom. 0787-446-758.
Strój łowicki komunijny, tel. (024) 277
-92-53.
Sprzedam łubianki plastikowe używane,
drewniane nowe, tel. kom. 0886-825-610.
Wózek dziecięcy bliźniaczy i pojedyńczy,
tel. (046) 861-25-51.
Komputer 270 zł, monitor 17” 120 zł,
tel. (046) 830-09-06.
Laptop, monitor LCD 19”, grafika AGP 256
MB, konsola XBOX 360, nowe, tanio, tel.
kom. 0604-674-606.
Katalogi aut niemieckich, tel. kom.
0889-124-909.
Sprzedaż przyczepek samochodowych nowych, tel. kom. 0696-287-385,
0608-171-821.
Formy ręczne do pustaków i formy na bloczki
betonowe, nowe, tel. kom. 0513-211-139.
Sprzedam części do Forda Eskorta i piłę spalinowa Still i Alpinę, tel. kom. 0660-405-414.
Mały kontener blaszany na budowę, tel. kom.
0504-011-042.
Stebnówkę przemysłową Łucznik, wełniak
łowicki, tel. kom. 0698-658-275.

Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic
do szycia kostiumów kąpielowych.
Praca cały rok, rejestracja, tel. kom.
0513-170-810.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę,
dwuigłówkę, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno, tel. (042) 710-73-31, tel. kom.
0608-496-344.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, tel.
kom. 0607-443-788.
Zatrudnię pomocników do układania
kostki, tel. kom. 0692-789-266.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Zatrudnię na część etatu do prac gospodarczych z umiejętnościami wykonywania prac
budowlanych, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.
Avon zostań konsultantką, atrakcyjna
oferta promocyjna tylko do końca
marca. SMS/tel. kom. 0501-032-378.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Szwaczkę do zakładu i chałupniczkę, tel.
kom. 0501-671-060.

Zatrudnię pracownika na stanowisko kucharz
- kelner, tel. kom. 0602-192-572.
Firma Wirbud Meble z Osmolina zatrudni: stolarzy, lakierników, technologa,
tel. (024) 277-63-90 (024)277-62-44.
AVON - Zarabiaj i kupuj dla siebie taniej kosmetyki. W prezencie 9 kosmetyków, tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.
Dodatkowa - sprzedaż perfum - wysoka
prowizja, tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.
Mechanika i elektromechani ka samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719-45-85 wieczorem.
Panią z umiejętnością szycia do sklepu w
Bolimowie, tel. kom. 0663-791-341.
Przyjmę do pracy na koparkę i koparko-ładowarke, tel. kom. 0601-239804.
Przyjmę do pracy na pół etatu, może być po
15, wolne soboty, do drobnych napraw mechanicznych, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię technologa produkcji,
brygadzistkę. Głowno, Sowińskiego
10/12, tel. kom. 0668-015-090.
Zatrudnię szwaczki i osobę do wykańczania
w szwalni. Głowno, Sowińskiego 10/12, tel.
kom. 0668-015-090.
Zatrudnię szwaczki stębnówka i overlock, tel.
kom. 0606-958-480.
Montażystę z doświadczeniem do
okien PCV, wysokie zarobki, Głowno, tel. (042) 710-73-73, tel. kom.
0600-876-047.

Zatrudnię pracownika z gr. inwalidzką, wykształcenie min. średnie, dobra obsługa komputera(CV proszę przesyłać na numer faksu
046-830-33-95), tel. kom. 0502-402-211.

Zatrudnię fryzjera-rkę i kosmetyczkę, tel.
kom. 0501-389-042

Mężczyzna do 30 lat - praca przy komputerze,
mile widziane doświadczenie w programach
graficznych, praca w zespole, tel. kom.
0502-247-987.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Niemcy, Polska, tel. kom. 0662-235-975.

Zatrudnię elektromontera z uprawnieniami, tel. (046) 837-23-33, tel. kom.
0508-174-814.
Kierowcę kat. B, tel. kom. 0601-812-260.
Wyszkolę i zatrudnię w zawodzie instalatora
central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
tel. kom. 0501-074-060.
Kierowca kat. C + E z doświadczeniem w
transporcie krajowym i międzynarodowym,
tel. kom. 0608-059-817.
Kierowca kat. C z doświadczeniem, tel. kom.
0606-457-050.
Pilnie zatrudnię szwaczki, tkanina, tel. kom.
0791-020-673.
Przyjmę pracowników ochrony
z licencją I i II stopnia, tel. kom.
0500-041-363.
Zatrudnię kierowcę kat. C i E, tel. kom.
0513-170-802.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie, tel.
kom. 0506-115-015.
Zatrudnię kierowcę C + E w relacji Niemcy
- Anglia, praca w systemie 4/1, wynagrodzenie 5500 zł, tel. kom. 0501-373-073
0502-349-083.
Zatrudnię dwoje młodych- wskazany rower,
tel. kom. 0503-784-860.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, dobre
zarobki, tel. kom. 0604-237-423.

Zatrudnię szwaczki w Głownie, bluzki i
dzianina, tel. kom. 0663-026-050.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 513-493-712.
Przyjmę mężczyznę do pracy na stanowisko pracownik gospodarczy z
prawem jazdy, stała praca w Łowiczu,
tel. kom. 0668-695-945.
Kosmetyczkę w salonie w Głownie zatrudnię,
tel. kom. 0605-059-052.
Przyjmę do pracy do biura w Łowiczu do
działu kontroli wysyłek, w wieku 25-35 lat,
wymagania: dyspozycyjność, znajomość
obsługi komputera (praca w systemie dwuzmianowym). CV ze zdjęciem - agapol66@
wp.pl.
Poszukuję panią do pracy ze znajomością
obsługi maszyn dziewiarskich (Ange, Lucia,
Lonati), tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię mężczyzn do obsługi maszyn oraz
prac pomocniczych, tel. (046) 837-38-92.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0601-360-267.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
0500-243-325.
Stacja Demontażu Pojazdów Rząśno zatrudni mechaników i pomocników, tel. kom.
0602-123-360.
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Zatrudnię ludzi do pracy w gospodarstwie
sadowniczym (cięcie, porządki wiosenne),
tel. kom. 0500-097-341.
Szwaczki zatrudnię, Głowno,
tel. (042) 672-76-24, tel. kom.
0692-406-127.
Murarza do cegły klinkierowej i fundamentów, tel. kom. 0603-444-431.
Firma Mars-Oil (stacja Lotos) zatrudni
pracowników na myjnię samochodową, Głowno, tel. kom. 0607-292-002.
Zatrudnię murarzy, pomocników oraz pracowników do ociepleń budynków, tel. kom.
0513-823-750.
Zatrudnię osobę na stanowisko pomocy kuchennej, tel. (046) 837-54-49
w godz. od 7.00 do 15.00.
Przyjmę na staż - Zajazd Szymanowice, tel.
kom. 0601-439-657.
Zatrudnię pracowników do pizzerii, tel. kom.
0503-147-273.
Zatrudnimy młodą osobę uczącą się
do pracy w sklepie w dni wolne od
nauki. Oferta skierowana do panów,
tel. kom. 0508-171-038.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom.
0503-077-863.
Zatrudnię pomocnika, tel. kom.
0503-077-863.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, teren kraju,
przewóz żywca, tel. kom. 0513-170-802.
Mechanika samochodowego oraz
blacharza samochodów osobowych,
tel. kom. 0600-790-555.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0602-132-675.
Kierowca w ruchu międzynarodowym,
tel. kom. 0600-352-099.
Zatrudnię piekarza do stołu, do pieca, cukiernika, tel. kom. 0509-877-081.
Zespół muzyczny grający na weselach poszukuje wokalistki, tel. kom.
0608-576-799.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzeri w
Łowiczu, tel. kom. 0510-250-687.

Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel.
kom. 0601-385-525.
Zatrudnię ślusarza, spawacza, montera z
okolic Łowicza, tel. kom. 0787-240-507
0512-944-673.
Zatrudnimy szwaczki: stebnówka, dwuigłówka, overlock,
tel. (042) 719-41-78, tel. kom.
0601-204-540, 0603-091-477.
Zatrudnię masarza, tel. kom. 0507-130-136.
Zatrudnię kierowcę na kraj kat. C, tel. kom.
0600-326-597.
Zatrudnię pomoc domową, okolice Głowna,
tel. kom. 0607-174-084.
Przyjmę pracownika i montera, tel. kom.
0606-939-170.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie międzynarodowym, tel. kom.
0602-596-467.
Zatrudnimy do biura młodą, energiczną osobę z doświadczeniem i
prawem jazdy, kontakt 9.00-17.00,
tel. (046) 839-14-31.
ASO blacharsko-lakiernicze zatrudni z
doświadczeniem: pomocnik lakiernika,
uzbrajacz samochodów, mechanik pojazdowy, pomocnik myjni wewnątrz zakładowej.
Możliwość bezpłatnego zakwaterowania.
ASO AUTO - Fit, pruszków, ul. kolejowa 1,
tel. (022) 728-97-77 (0-22) 759-84-11.
Zespół muzyczny na wesela szuka akoredeonisty, tel. kom. 0880-382-055.
Zatrudnię do kwiaciarni w Łowiczu, tel. kom.
0600-741-134.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Łowiczu, tel. kom.
0504-184-456.
Zatrudnię szwaczki, także chałupniczki,
Głowno, tel. kom. 0609-100-100.
Zatrudnię młodego kierowcę do rozwożenia
pizzy, Łowicz oraz młodą osobę do pracy w
pizzerii, tel. kom. 0660-733-348.
Gromos Stryków, Brzezińska 8 przyjmie pracowników do zakładu kamieniarskiego, tel. (042) 719-81-66 od
8.00-17.00 pn-pt.

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0604-212-720.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, zapewniam zakwaterowanie i wyżywienie, tel. kom. 0721-085-095.
Przyjmę doświadczonych dziewiarzy.
Praca w Łowiczu. Kontakt, tel. kom.
0668-479-265.
Zatrudnię mężczyzn do gastronomii, tel. kom.
0503-147-273.
Firma z Łowicza zatrudni plastyka z
dobrą znajomością komputera, tel.
kom. 0668-479-265.
Zatrudnię pracownika do produkcji mebli w
Łowiczu, tel. kom. 0602-471-279.
Zatrudnię pizzermena z prawem jazdy, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0602-797-678.

Mała pracownia przyjmie przeszycia, konfekcja, tel. kom. 0788-554-822.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.

Elektryk, uprawnienia, SEP 15KV, podnośniki akumulatorowe, spalinowe, podesty ruchome, samojezdne, dźwignice,
ratownik medyczno-sanitarny, tel. kom.
0784-905-482.
Musisz niespodziewanie wyjść z domu w
pilnych sprawach, a nie masz opiekunki
do dziecka? osoba solidna podejmie sie
opieki i wyręczy Cię z kłopotu, tel. kom.
0784-097-620.
Nie masz czasu potrzebujesz zrobić zakupy?
Zrobię je za Ciebie i dostarczę do domu, tel.
kom. 0784-097-620.
Szukam pracy na LT28 blaszak,
maksymalnie długi, wysoki, tel. kom.
0600-972-227.
Sprzedawca z doświadczeniem podejmie
pracę, czekam na propozycje, tel. kom.
0500-443-272.
Chałupniczka przyjmie szycie, okolice
Głowna, tel. kom. 0782-198-679.
Młoda, dyspozycyjna podejmie pracę, kierowca kat. B, tel. kom. 0605-045-109.

Szukam pracy w firmie ogólnobudowlanej
(na przyuczenie), prawo jazdy, po 20., tel.
kom. 0608-361-865.

Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790-403-988.

Docieplanie budynków - profesjonalnie.
Dostawa, montaż. Elbo s.c., tel. kom.
0502-228-972 0604-645-981.

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

Docieplanie poddaszy, ścianki gipsowe,
gładzie, sufity podwieszane - profesjonalnie. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972
0604-645-981.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, tel.
kom. 0515-236-149.
Brukarstwo, tel. kom.
0500-296-192.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tanio, tel. kom.
0609-135-497.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501-180-959.

Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”, tel.
kom. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Cyfrowe videofilmowanie - DVD, tel. kom.
0603-451-221.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48,
tel. kom. 0504-057-550.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom.
0606-312-048.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny, komunie, studniówki, montaż cyfrowy,
tel. kom. 0500-397-604.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio +
zdjęcia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00, tel.
kom. 0602-633-407.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto, profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom.
0606-302-466.

Przyjmę chałupnictwo na overlock (dzianina,
czapki) tel. 785 623 446
Młoda z grupa inwalidzką podejmie prace biurową, tel. kom.
0512-348-137.
Posprzątam mieszkanie, ugotuje, umyje okna,
tel. kom. 0693-738-382.

Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów z palisad, tel. kom. 0604-413-6
69.

Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778-366,
0692-619-692.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane, poddasza, panele podłogowe, glazura
i terakota, tel. kom. 0505-024-964.

Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Ślusarz na telefon - zamki, awaryjne otwieranie mieszkań, dorabianie kluczy, tel. kom.
0606-319-335.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki, tel.
kom. 0697-892-966.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 0601-207-689.
Tynki agregatem, docieplanie poddaszy
ElboS.C, tel. kom. 0502-228-972.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0791-384-320.
Panele podłogowe, ścienne boazeria, gładź, malowanie, schody z paneli,
glazura, tel. (046) 837-10-33, tel. kom.
0609-541-373.
Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.
Usługi ślusarsko-spawalnicze: bramy, przęsła, kraty, balustrady, konstrukcje stalowe,
drzwi stalowe, tel. kom. 0512-095-869.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel. kom. 0692-789-266.

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

Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz, docieplenia budynku, wolne
terminy, tel. kom. 0607-328-032.
Wy k o ń c z e n i a w n ę t r z , t e l . k o m .
0514-695-860.
Remonty mieszkań, zabudowa poddaszy,
płyta k/g, sufity podwieszane, malowanie,
gładzie gipsowe, glazura, panele podłogowe,
tel. kom. 0505-024-964.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Układanie krawężników, koski, płyt
chodnikowych, wykonywanie wylewek, pokrycia dachowe, tel. kom.
0507-043-684.
Glazura, terakota, panele podłogowe, ścienn,
malowanie, solidnie, tanio, krótkie terminy,
tel. kom. 0793-666-124.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Kominki - sprzedaż, montaż, tel. kom.
0501-239-378.
KOST-BRUK - układanie kostki brukowej, tel. kom. 0665-990-994.
Wykonam tynki, posadzki, tel. kom.
0886-488-041.
Usługi remontowo budowlane od A do Z, tel.
kom. 0667-941-359.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Układanie terakoty, glazury, gładź
gipsowa, malowanie, tel. kom.
0886-370-335.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
faktury VAT, Łowicz, Centrum Parkietu, ul.
Chmielińskiej 21, tel. (046) 830-22-54, tel.
kom. 0502-321-194.
Wykańczanie wnętrz, gipsy, glazura, panele,
malowanie, płyty k/g, adaptacje poddaszy,
tel. kom. 0693-824-684.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, tel. kom.
0693-332-598 0502-321-390.

Docieplanie budynków i poddaszy, prace
remontowo-wykończeniowe, tel. kom.
0722-396-155.
Układanie kostki brukowej od 10 zł, tel. kom.
0664-857-053.
Gładź gipsowa, podłogi szwedzkie,
glazura i terakota - ceny konkurencyjne, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.
Konstrukcje i pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.
Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota, malowanie, gipsowanie,
panele podłogowe itp., tel. kom.
0500-333-662.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0880-542-743.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Tynki gipsowe, wylewki maszynowe, tel.
kom. 0500-037-006.
Układanie kostki brukowej, solidnie, konkurencyjne ceny, tel. kom. 0695-384-425.
Tynki gipsowe z agregatu, tel. kom.
0606-499-245.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy,
posadzki, tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0600-917-292, 0507-431-463.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.

Usługi remontowo-budowlane, tel. kom.
0507-341-234.

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

Docieplanie budynków, tel. kom.
0513-756-905.

Remonty Adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.

Remonty mieszkań, zabudowa poddaszy,
malowanie i gipsy, tel. kom. 0783-153-006.

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

Gładź, tynkowanie wykonam., tel.
kom. 0888-232-247.

Usługi projektowe, tel. kom.
0509-299-685.

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

Wykopy mini koparką, tel. kom.
0501-074-060.

Cięcie betonu, rozbiórki, tel. kom.
0666-045-106.
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Solidne układanie glazury, terakowy, tynki,
posadzki, murowanie, gipsy, docieplanie,
panele, klinkier, tel. (046) 837-13-91, tel.
kom. 0885-638-636.
Glazura, terakota, wykończenia i remonty
wnętrz, tel. kom. 0698-068-886.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
PRODUCENT OGRODZEŃ BETONOWYCH, www.betomet.republika.pl, tel. kom.
0501-670-100.
Terakota, glazura, malowanie, gips i kartongips, tel. kom. 0516-153-870.
Poddasza, gładź, panele podłogowe, płyty
k/g, montaż drzwi,m malowanie, podbitki,
tynki cementowe, naprawy elektryczne, tel.
kom. 0697-638-898.
Usługi malarskie agregatem: malowanie elewacji, hal produkcyjnych itp.,
tel. kom. 0500-041-271.
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Glazura, gładź, zabudowy wnętrz, tel.
kom. 0602-538-876.

Hydrauliczne instalacje sanitarne, tel. kom.
0781-781-316.

Usługi remontowe: glazura terakota, panele,
wszelkie zabudowy, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, gładź, malowanie, szafy, pawlacze. Wymiana okien i
drzwi., tel. (046) 837-73-99, tel. kom.
0605-562-651.

Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja przemysłowa, domofony, kontrola
dostępu, automatyka do bram, tel.
kom. 0691-715-506 0609-688-506.

Usługi małym spychaczem, tel. kom.
0606-343-540.
Docieplanie budynków, glazura, terakota,
montaż okien, drzwi, panele ścienne i pod,logowe, gipsowanie, tel. kom. 0601-277-449.

Tynki- wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, panele, (tynki dekoracyjne), tel.
kom. 0516-431-090.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 0693-138-503.

Remonty: glazura, terakota, gładzie, panele,
zabudowy., tel. kom. 0500-041-271.

Budowa domów, kompleksowa, tel.
kom. 0504-611-086.

Usługi remontowo-budowlane: tynkowanie, murowanie, gipsy, glazura,
terakota, tel. kom. 0791-966-970.

Glazura, terakota, gładź, malowanie, tel. kom.
0504-673-849.
Docieplenie, elewacje, tel. kom.
0602-538-876.

SZYBKO SOLIDNIE REMONTY, tel.
kom. 0606-343-540.

Usługi remontowo-budowlane: gipsowanie,
płyty k/g, malowanie, glazura, panele itp., tel.
kom. 0513-277-082.

Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
tynki ozdobne, tel. kom. 0602-496-235
0506-086-974.

Wykańczanie wnętrz, glazura, gipsy,
panele, niemiecka precyzja, tel. kom.
0880-332-481.

Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Remonty budynków, roboty zbrojarskie,
szolowanie stropów, schodów, tel. kom.
0605-119-768.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Wykonam tynki wapienne, ogrodzenia klinkierowe, tel. kom. 0782-718-730.
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).
Układanie kostki granitowej i brukowej,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0511-870-121.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel.
kom. 0664-712-854.
Okna, parapety, żaluzje, rolety, mostikiery, Łowicz, ul. Stanisławskiego 20, tel. (046) 830-22-39, tel. kom.
0607-343-336.
Projekty budowlane, nadzory, przeglądy, książki obiektów, tel. kom.
0505-928-424.
Tynki maszynowe agregatem tynkarskim - szybkie terminy realizacji,
tel. kom. 0505-102-406 0607-343-357,
0607-343-336.

Rekuperatory - projekty, sprzedaz, montaz,
serwis, tel. kom. 0501-074-060.

Układanie kostki brukowej, tanio i
solidnie, tel. kom. 0505-092-767.

Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
płyta k/g, adaptacja poddaszy, panele podłogowe, tel. kom. 0668-462-197.

Malowanie, tapetowanie, gładź k/g, tel. kom.
0693-048-626.

Firma Ulrich oferuje kolektory słoneczne,
bojlery, termokominki, wolnostojące kominki wodne, kotły C.O. na pelet gaz, olej,
ekogroszek. Centrum Budowlane Łowicz,
Łęczycka 64.

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.

Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne, okolicznościowe, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0514-961-218.
Odstąpię termin w restauracji Szkiełka
dnia 21 czerwca 2008 roku, tel. kom.
0601-782-639.

Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Zespół z wokalistką, tel. (024) 285-41-08, tel.
kom. 0693-754-349.
Zespół wesela, tel. (046) 837-63-37.
Catering, tel. (046) 818-23-81, tel. kom.
0508-127-207.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Limuzyny Linkoln, tel. kom.
0605-305-579.
Wesela - muzyka na żywo: perkusja, gitara, bas, akordeon, klawisze, tel. kom.
0662-296-699.
Przekopię i odchwaszczę ręcznie małą
działkę w Łowiczu i okolicy, tel. kom.
0666-324-707.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0665-134-663.
Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań,
tel. kom. 0885-172-798.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.

Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio,
tel. kom. 0500-371-161.

Naprawa pralek automatycznych, tel.
kom. 0509-428-521, 0512-348-137.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.

Ślusarstwo, kute bramy, ogordzenia, balustrady, tel. kom. 0609-722-809 8.00 -16.00.

Zespół „Kris”, bale, wesela, organy, perkusja,
saksofon, gitara, akordeon, wokalistka, tel.
kom. 0502-473-091.

Chłodnictwo, klimatyzacja, montaż - serwis, tel. kom. 0509-428-521
0512-348-137.
Podwiozę do ślubu 100-letnim białym
powozem w parę białych koni. Przyjmuję
zamówienia na 2008 rok, gwarantuję niezapomniane przeżycia. Mogę wysłać zdjęcia. ,
tel. kom. 0506-169-967.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Zakładanie paznokci akrylowych, tel. kom.
0693-552-220.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis, tel. kom. 0889-474-502.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc techniczna, sieci komputerowe,
instalacje neostrady, składanie komputerów, części i podzespoły komputerowe, tel. kom. 0696-803-050.

Skup złomu i metali kolorowych - najwyższe
ceny koloru, tel. kom. 0512-860-410.
Producent: siatka, bramy, słupki, tel.
kom. 0604-777-062.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.

Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.

Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny,
nowy. Tanio, tel. kom. 0600-161-174.

Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.

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

VW T4 Transporter bez faktury, tel. kom.
0607-889-775.

Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne pełen zakres, projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kotłownie na
eko - groszek, tel. (046) 838-74-83, tel. kom.
0508-132-321.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Instalacje elektryczne, tel. kom.
0604-411-878.
Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Usługi hydrauliczne, montaż grzejników,
kotłów C.O., tel. kom. 0516-094-014.

Balustrady, bramy, ogrodzenia, tralki balkonowe itp., tel.
kom. 0502-322-897.

Instalacje anten satelitarnych: Cyfra,
Polsat, N-TV. Instalacje sygnalizacji
włamania, nadzoru wizyjnego. Montaż, serwis, pełny zakres usług., tel.
kom. 0509-963-064.

Usługi remontowo-budowlane, ocieplenia
budynków, tel. kom. 0513-823-750.

Instalacje elektryczne, 500 zł/dom, tel. kom.
0605-274-529.

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

Wynajmę przyczepę-chłodnię na imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0692-963-077.
Ford Transit kontener 20 m3 - przeprowadzki, transport, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.

Tłumaczenie przysięgłe - język nimiecki, bułgarski, tel. (046) 837-78-15, tel.
kom. 0507-194-820.
Lakiernictwo, blacharstwo, mechanika, tanio,
solidnie, tel. kom. 0608-220-937.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600-979-826.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Ścinka drzew, tel. kom. 0885-281-805
0660-680-409.

Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303
-279.
Prezentacje maturalne - pomoc, tel. kom.
0608-433-138.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0508-186-3
35.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942.
Dam korepetycje z jez. francuskiego, tel.
kom. 0506-707-187.
Język angielski, tel. kom. 0668-328-306,
Dmosin koło Głowna.
Prezentacje maturalne, solidnie, niedrogo,
dojeżdżam, tel. kom. 0509-766-108.
Angielski dla dzieci- studentka, Łowicz, tel.
kom. 0691-940-284.
Matematyka, tel. kom. 0606-655-691.
Korepetycje jęz. angielski - studentka filologii angielskiej II rok. Głowno, tel. kom.
0507-319-803.
Geografia, matura, Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.
Język niemiecki, tel. kom. 0661-610-950.
Korepetycje z języka niemieckiego, student,
tanio, tel. kom. 0602-399-307.
Korepetycje - język angielski, tel. (046) 837-95-02, tel. kom.
0885-917-296.
Język angielski, korepetycje, tel. kom.
0886-131-997.

Kucharka, wesela, komunie, tel. kom.
0880-009-305.

Prezentacje, wypracowania z j. polskiego, tel.
kom. 0518-594-638.

Poznam panią w wieku 60-65 lat, ponieważ
jestem wdowcem, tel. kom. 0669-960-147.
Dwudziestosześciolatek szuka wysokiej
dziewczyny, zadbanej, bezdzietnej, szczupłej.
Stały związek. Łódzkie, Głowno, okolice, tel.
kom. 0662-774-496.

Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia), tel. kom.
0518-594-638.
Wypracowania polski, prace z historii, tel.
kom. 0696-189-292.
Matematyka - korepetycje. Studentka, tel.
kom. 0608-889-641.
Matematyka - korepetycje. Studentka, tel.
kom. 0608-889-641.
Chemia, tel. kom. 0693-441-691.
Język angielski, tel. kom. 0696-700-355.
Angielski, tel. kom. 0602-354-474 po
16.00.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.
Komputeropisanie - tanio. Łowicz, tel. kom.
0608-070-172.
Kupię każdą ilość żyta, odbiorę własnym
transportem, tel. kom. 0697-536-596.

Zespól, wesela, klawisze, akordeon, saksofon, klarnet, gitara, skrzypce, tel. kom.
0503-112-384, 0888-024-698.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom.
0607-777-304, 0509-766-163.

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

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536 0513-748-813.

Usługi transportowe - piasek, żwir, tel.
kom. 0669-850-330.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel. kom.
0508-862-015 0504-877-307.

Transport materiałów sypkichC.S + naczepa
wywrotka 28 t, tel. kom. 0604-645-981.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela,
zabawy, tel. kom. 0507-792-106.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) 837-44-25.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w skórze. Łowicz,
Bolimowska 22, środy godz. 11-17.
Podwiozę do ślubu samochodem PLYMOUTH VOLARE z lat sześćdziesiątych
- Amerykan 6-cio osobowy. Mogę wysłać
zdjęcia, tel. kom. 0506-169-967.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Trapezowanie blach płaskich do 3 m, tel.
kom. 0506-844-177.
Lincolny - wesela. Tanio, tel. kom.
0604-076-469.
RTV Serwis, ul. krakowska 11, naprawy
gwarancyjne i po gwarancyjne, autoryzacje
firm: Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe,
Pionier, Sharp, Telestar, Elemis, Shivaki,
Funai i inne, tel. (046) 837-28-85.
Dekoracja sal, kościołów, tel. kom.
0604-076-469 0604-076-484.
Tipsy żelowe, 50 zł, dojazd do klienta, tel.
kom. 0664-778-531.
SERWIS KOMPUTEROWY- JAKOŚĆ,
SOLIDNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, tel.
kom. 0607-122-199.
Wesela, obsługa napoi i alkoholi, tel. kom.
0887-797-225.
Czarne Audi A6, limuzyna, tanio zawiozę do ślubu, tel. kom. 0607-762-942.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i
okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Zawiozę na wesele Mercedes W140, klas S,
kolor bordo, tel. kom. 0600-326-597.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Język niemiecki, tel. kom. 0665-219-607.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższ,
Łowicz, tel. kom. 0660-781-884.
Prace zaliczeniowe z j. polskiego i historii,
tel. kom. 0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom.
0696-803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje, tel. (046) 837-31-83, tel. kom.
0693-398-514.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.
Kupię pszenżyto, jęczmień powyżej 5 t,
odbiór własnym transportem, tel. kom.
0692-292-969.
Kupię burak czerwony, gruby, tel. kom.
0695-052-735.
Siano, słomę z dowozem,tel. (042) 71091-66.
Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.
Kupię zboże paszowe, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 0693-157-117.
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Jabłka Idared powyżej 7 na obieranie, tel.
kom. 0505-694-686.

Siano belowane, owies, tel. kom.
0603-297-670.

Zboże, tel. kom. 0691-961-165.

Siano w kostkach oraz zboże,
tel. (046) 838-50-86.
Mieszanka ok. 10 t, tel. (046) 874-73-90, tel.
kom. 0510-297-491.

Jałówki roczne, póroczne, tel. kom.
0608-643-187.

Ziemniaki Irga, grube, drobne i na pasze, tel.
kom. 0606-485-033.

Kupie buhajki i jałówki ras mięsnych, tel.
kom. 0502-772-976.

Siano w kostkach, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Zboże, słoma, tel. (046) 838-17-64.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Prasa Z-224 lub Z-279/1, tel. kom.
0608-354-272.
Kupię prasę rolującą Sipma, maszt od widlaka, tel. kom. 0692-767-562.

Siano w kostkach i dojarkę dwukanonową,
tel. kom. 0504-313-711.
Słoma w kostkach,siano luzem, tel. kom.
0662-327-477.
Siano w belkach, tel. kom. 0692-424-163.
Sadzonki tui - 2 zł/szt. sprzedam, tel. kom.
0693-115-320.

Kupię dojarkę konwiową Alfa Laval, tel.
kom. 0693-025-952.

Siano belowane i luzem, tel. kom.
0665-739-107.

Prasa rolująca John Deer, pasowa, zmiennokomorowa 590, stan bdb, tel. kom.
0721-105-235.

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

Owies, tel. kom. 0668-852-130.

Ursus C-330, C-360, C-363P, mogą być do
remontu, prasa Z-224, prasa zwijająca, tel.
kom. 0501-504-723.

Sprzedam drzewka GLOSTER na podkładce M9, słoma i siano w belkach ze
stodoły, tel. (046) 861-17-04, tel. kom.
0504-128-578.

Agregat uprawowy 2,8 m, 2001 rok, tel. kom.
0691-715-486.

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki Muza, Satina
- sprzedam, tel. (046) 838-39-06.

Dojarka 2-konwiowa, tel. kom.
0609-502-524.

Siano belowane. Mysłaków 159.

Tur do C-330, tel. kom. 0603-523-912.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0798-288-740.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.

Kupię kwotę mleczną, tel. kom.
0501-104-739.
Kupię kwotę mleczną, tel. kom.
0517-802-506.
Kwota mleczna, tel. kom. 0606-324-970.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0504-011-119.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0605-105-404.
Siano kostka, słoma, tel. (042) 719-48-01.
Sprzedam słomę, tel. (046) 839-18-90.
Owies bezłuskowy, mieszanka, pszenica, tel. kom. 0605-224-393.
S a d z e n i a k i o d m i a n a S AT I N A ,
tel. (042) 719-48-62 wieczorem, tel. kom.
0603-754-598.
Siano belowane i słoma belowana, tel.
kom. 0601-335-514.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki paszowe, tel.
kom. 0508-819-982.
Sprzedam 10 t jęczmienia jarego, tel.
kom. 0609-502-801.
Siano w kostkach, pług 2-skibowy, Bielawy,
tel. kom. 0607-706-063.
Sprzedam siano belowane po atrakcyjnej cenie, tel. (046) 838-59-58.
Sprzedam ziemniak sadzeniak Irga w grupie
A z dokumentacją, tel. (024) 277-48-69, tel.
kom. 0606-450-623.
Słoma w dużych belkach ze stodoły, tel. kom.
0693-322-719.
Zboża, sadzeniaki ziemniaka, trawy, kukurydza i inne towary w Firmie Granum (Centrala Nasienna)
Oddział Łowicz - Katarzynów 46,
tel. (046) 837-50-28.
Siano prasowane, zboże paszowe. Sypień
16.
Siano w małych belach, pszenżyto,
tel. kom. 0601-257-098.
Siano prasowane, Bednary 141,
tel. (046) 837-86-14 838-60-06.
Bób, tel. kom. 0507-377-157.
Buraki pastewne, gm. Sanniki, tel. kom.
0504-458-183.
Kapusta czerwona, tel. kom. 0508-551-174
po 18.00.
Siano, tel. (046) 837-47-55 po 18..
Pszenżyto 15 t, tel. kom. 0513-014-535.
Siano w kostkach, tel. kom. 0607-049-5
66.
Siano w małych kostkach, pszenżyto, tel.
kom. 0608-726-253.
Cebula oraz dymka, tel. (046) 838-74-67.
Żyto, pszenica, jęczmień, mieszanka oraz
cebula, tel. (046) 839-11-60, tel. kom.
0669-850-330.
Siano delowane, małe kostki, burak pastewny, Zabostów Duży 14, tel. (046) 837-93-57,
tel. kom. 0500-820-107.
Siano w małych kostakach, Uchań Dolny 15,
tel. (046) 838-83-53.

Siano w kostkach, wiadomość Popów 146,
koło Łowicza (w stolarni).
Sprzedam słomę, tel. (046) 838-40-86.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 838
-28-09.
Ziemniaki jadalne i sadzeniaki Denar, żółte,
tel. kom. 0693-306-493.
Sprzedam sianokiszonkę, tel. (024) 277-97-44
po 20.00.

Sprzedam jabłka, tel. kom. 0698-857-080.
Siano belowane, Mysłaków 170,
tel. (046) 838-50-24.
Sprzedam słomę, Niespusza 36, tel. kom.
0693-036-544.

P s z e n i c a j a r a , p i e r w s z y o d s i e w,
tel. (046) 838-46-40.

Obsypnik kopcy - kiszonek, Wólkan, tel.
kom. 0697-714-837.

Sprzedam C-328, stan dobry, tel. kom.
0694-807-712.

Sprzedam słomę z pszenżyta w kostkach, tel.
kom. 0694-902-358.

Sprzedam Ursus C330, 1972 rok, odbudowa
2004, kombajn do zbioru fasoli szparagowej, samolot do zbioru ogórków, tel. kom.
0600-059-824.

Sieczkarnia Z-350/3, 3 hedery, brony 5,
drapak 18, zgrabiarka 7, tel. (046) 838-79-20,
tel. kom. 0886-315-029.

Sprzedam siano, tel. (042) 719-62-03.

Sprzedam słomę ze stodoły, duże bele, Dąbkowice Dolne 65, tel. (046) 837-13-32.

Mieszanka paszowa, tel. kom.
0693-555-904.

Siano, baloty 120x120, Nowy Złaków,
tel. (046) 838-71-71.

Sprzedam mieszanki na mokrą paszę, Malucha 1989 rok, tel. (042) 719-71-43.

Czosnek, tel. kom. 0605-144-112.

Sprzedam mieszankę zbożową 10 t, Stryków,
tel. kom. 0511-177-342.

Słoma w dużych belach, tel. kom.
0604-613-207.
Słoma w kostkach, tel. kom. 0667-115-451.
Siano i słoma belowane, Nieborów 50,
tel. (046) 838-58-01.
Pszenżyto, tel. kom. 0606-324-970.
Słoma i żyto, gmina Bielawy,tel. (046) 83727-97.
Sprzedam siano belowane,
tel. (046) 838-58-32, tel. kom.
0511-305-217.

Łubin żółty, słodki, szerokolistny, tel.
kom. 0697-677-530.
Pszenica 4 t i żyto 1 t, tel. kom.0662-235580.
Sprzedam pszenżyto ok. 7 t, tel. kom.
0693-711-208.

Siano i słoma belowane,tel. (046) 83883-54.
Sprzedam siano luzem, tel. (046) 830
-32-56.

Jałówka wysokocielna, termin początek
marca, tel. kom. 0608-643-187.

Owies, tel. kom. 0507-421-393.

Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierząt. Nie masz czasu stać w
kolejce w ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.

Sprzedam siano prasowane, Marywil 20, tel.
kom. 0691-125-654.
Sprzedam słomę z pszenżyta i żyta,
tel. (024) 277-95-11.
Sprzedam buraczek czerwony, tel. kom.
0661-143-536, Kiernozia.
Sprzedam ziemniaki Irga, tel. kom.
0606-383-995.
Nasiona fasoli szparagowej Aluba, tel. kom.
0609-780-043.

Ziemniaki paszowe, tel. kom. 0693-906
-748.

Zboże, mieszanka paszowa, słoma żytnia
ze stodoły, prasowana, siano prasowane,
tel. (024) 285-84-21 rano lub wieczorem.

Sadzonki agrestu, tel. kom.
0604-782-360.

Ziemniaki jadalne lub paszowe, Kiernozia,
tel. kom. 0721-139-400.

Ziemniaki Irga jadalne i sadzeniaki, Lord
jadalne, tel. (024) 277-96-42, tel. kom.
0696-785-194.

Burak pastewny 10 t, tel. kom. 0609-525
-770.

Ziemniaki na paszę, tel. kom. 0606-786
-748.

Słoma prasowana belki ze stodoły, tel. (024) 236-23-16, tel. kom.
0602-718-288.

Pszenica jara Nawra, jęczmień Stratus, słoma,
siano duże bele, tel. kom. 0696-425-214.

Jęczmień, owies siewny, tel. kom.
0696-526-474.

Siano w kostkach, zboże do siwu, pszenica,
jęczmień, owies, tel. (046) 838-62-24, tel.
kom. 0664-766-871.

Jęczmień do siewu, pasze gotowe dla
bydła i trzody chlewnej firmy Agro,
tel. (024) 277-91-42 po 18.00.

Siano prasowane, burak pastewny, Bednary,
tel. (046) 838-61-48.
Siano prasowane, tel. kom. 0600-678-356.
Siano w kostkach, Wrzeczko 27, tel. (046) 838-85-79, tel. kom.
0606-723-699.
Czosnek, tel. (046) 839-10-18.
Sprzedam tonę owsa, tel. (046) 838-38-88.
Jęczmień do siewu, tel. kom. 0503-747
-279.
Sprzedam ziemniaki Irga jadalne lub na paszę
6 t, tel. kom. 0502-103-033.
Zboże paszowe, tel. kom. 0503-747-279.
Sprzedm cebulę, tel. (046) 838-71-39.
Siano luzem i w kostkach - tanio, Bobrowniki
92, tel. (046) 838-66-72.
Słoma w dużych belach,tel. (046) 83
9-21-71.
Owies siewny, tel. kom. 0888-310-618.
Sprzedam żyto, tel. (046) 837-06-08.
Siano w kostkach, Seroki 15,
tel. (046) 838-86-12, tel. kom.
0666-287-722.

Siano belkowane, tel. (046) 830-50-75.
Pszenżyto, tel. kom. 0692-111-203.
Sprzedam czosnek wiosenny do sadzenia, tel.
kom. 0506-552-043.
Marchew jadalna, tel. (046) 838-65-44.
Siano, Sypień 61, tel. (046) 838-64-56.
Ziemniaki Irga, sadzeniaki
i duże, tel. (046) 838-09-48, tel. kom.
0694-373-200.
Siano i słoma w belkach, tel. (046) 838
-04-90.
Siano, Czatolin, tel. (046) 838-85-02.
Pszenżyto, ziemniaki, Pszczonów 128, tel.
kom. 0788-170-150.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 838-72-30.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0692-659-373.
Jałówka, wycielenie - marzec, tel. (042) 719
-35-76.
Krowa na wycieleniu, 02.03.08, tel. kom.
0886-385-713.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-47-51.
Jałówka na wycieleniu,tel. (046) 83890-08.
Sprzedam 40 szt. prosiąt po 40 kg, tel. kom.
0782-583-272.
Sprzedam jałówkę 650 kg, likwidacja gospodarstwa, tel. kom. 0511-305-217.
Młode krowy na wycieleniu, tel. kom.
0694-703-166.
Sprzedam jałówkę, wycielenie 3 kwiecień,
tel. (046) 874-64-09.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.0513618-577.

Krowa na wycieleniu, 10.03.08, tel. kom.
0602-312-443.

Burak pastweny, tel. kom. 0665-802-096.

Krowa na wycieleniu, Jacochów 10.
Młoda krowa i jałówka na wycieleniu, tel.
kom. 0609-348-375.

Zboże: jęczmień, pszenżyto, pszenica, tel.
kom. 0662-633-094.

Siano, tel. (046) 838-33-41.
Słoma, Rogóżno, tel. kom. 0601-454-893.
Żyto, pszenica, słoma, tel. kom.
0697-689-837.
Sprzedam pszenicę 3t. Cena do uzgodnienia.,
tel. (046) 838-70-89.
Sprzedam marchew odpadową i czarna rzepe,
tel. (046) 838-11-62.
Jęczmień Stratus, tel. (046) 874-64-47, tel.
kom. 0604-871-975.
Ziemniaki paszowe, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0887-039-970.
Sprzedam kapustę, tel. kom. 0660-664-436.
Siano i słoma w kostkach. Mysłaków, tel.
kom. 0693-960-636.
Sprzedam ziemniaki jadalne Lord,
t e l . ( 0 4 6 ) 8 6 1 - 11 - 5 8 , t e l . k o m .
0604-309-580.
Słoma owsianka, tel. (046) 838-14-31, tel.
kom. 0600-190-757.
Pszenica, jęczmień, słoma, tel. kom.
0507-075-301.
Siano belowane, KOS i przetrząsacz piątka,
tel. kom. 0607-343-820.
Bób, tel. (042) 710-82-58.
Pszenica jara i słoma, tel. (046) 838-99-25.
S p r z e d a m n a s i o n a l u c e r n y,
tel. (024) 277-44-51.
Siano, Rogóżno 25, tel. (046) 838-31-26.
Siano, kiszonka z kukurydzy, tel. kom.
0504-629-438.
Słoma w kostkach, tel. (042) 719-58-05, tel.
kom. 0609-310-962.

Słoma pastewna w kostkach,
tel. (046) 838-17-52.

Siano w belkach ze stodoły, tel. kom.
0692-908-809.

Jęczmień, tel. kom. 0600-389-324.

Ziemniaki jadalne, tel. kom. 0691-961-165.

Sprzedam siano luzem i belowane, tel. kom.
0604-089-021.
Sprzedam słomę, Różyce Żurawieniec, tel. (046) 838-47-69, tel. kom.
0781-781-321.
Pszenica jara Nawra, pierwszy zbiór z orginału- sprzedam 4t, tel. (046) 838-21-75, tel.
kom. 0697-382-175.
Słomę prasowaną, Mąkolice, tel. kom.
0663-063-208.
Sprzedam siano i siano-kiszonke w balotach,
Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.
Jęczmień i mieszankę, tel. (042) 719-59-51.
Pszenżyto, jęczmień i słomę belowaną ze
stodoły, tel. kom. 604-264-792.
Sprzedam ziarno kukurydzy i kiszonkę z kukurydzy 0602-790-903, tel. kom.
0604-432-909.
Sprzedam belki słomy i siana, Ostrołęka 38.
Pszenżyto, tel. (024) 282-23-12.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838
-40-38.
Krowa i jałówka wysokocielna,tel. (046) 83814-61.
Jałówka cielna, termin 12.03, tel. kom.
0693-531-562.
Sprzedam 2 duże byki, tel. kom.
0693-711-208.

Wszelkie maszyny sprowadzone
z zachodu, tel. kom. 0602-798-304,
0606-206-957, 0880-855-578.
Siewnik zbożowy poznaniak, tel. kom.
0663-505-438.
sprzedam siewnik amazone d8 pełna hydraulika 4 m cena 9300 oraz siewka amazone zam
12 36 2000 l cena 5500zł t 601263522
Beczka do Ślęzy sadowniczej, nowa, tel.
kom. 0506-188-515.
Schładalniki do mleka, dojarki, zamiana
serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27,
tel. kom. 0505-039-888.
Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin,
doradztwo, hurt - detal. CHEMFIL,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.
Silnik C-360, blok, miska olejowa od
Perkinsa, przyczepa, spawarka Bester 315,
tel. (042) 719-48-01.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 2,
tel. kom. 0697-714-837.

Topole, młocarnia „Sztywtówka”, wiązałka
WC5, talerzówka, kultywator, obdredlacze,
śrutownik Bąk, obcinarka do cebuli, tel. kom.
0880-711-736.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
przyczepa samozbierająca TO50/2, 1993 rok,
ciągnik T-25A, 1994 rok, tel. (046) 838-37-01,
tel. kom. 0505-210-560.

Opryskiwacz ciągnikowy, używany, kamień
z rozbiórki, tel. (046) 838-16-04.

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

Siewnik do siewu kukurydzy w cenie 8800
zł, tel. kom. 0694-456-986.
Dojarka do ciągnika, kultywator, glebogryzarka 2M, talerzówka, pług, dmuchawa, tel.
kom. 0692-992-122.
Zbiornik na wode stojący, 17,5 m3, tel. kom.
0606-479-819.
Siewnik zbożowy, tel. (046) 838-43-51.
C-4011, Zetor 6718, Zetor 7011,
tel. (046) 874-76-41, tel. kom.
0515-236-142.
Parnik elektryczny, sortownik ziemniaczany,
tel. kom. 0607-889-775.
Beczka ascenizacyjna, ocynk. 5,5 l, tel. kom.
0600-820-374.
Pług 4-skibowy Unia Grudziądz - Kobus, tel.
kom. 0506-552-043.
Sadzarka do ziemniaków, mało używana, dmuchawa do siana, tel. kom.
0792-044-525.

C-360, tel. kom. 0665-129-304.

Jałówka na wycieleniu, marzec, tel. kom.
0509-195-081.

Ciągnik C-328, 1964 rok, stan bdb, po remoncie kapitalnym, tel. kom. 0604-062-011.

Widlak przystosowany do ciągnika,
tel. (024) 356-20-88.

Maciora wysokoprośną, tel. kom.
0509-331-638.

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu z
decyzją, tel. (046) 838-16-90.

Dojarka przerobiona do ciągnika, pompę do
przeróbki, tel. kom. 0608-712-627.

Siewnik Amazone D7 3m, Gruber z wałem,
tel. kom. 0606-622-973.

Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy,
nadstawki, tel. kom. 0608-079-573.

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne, tel. kom.
0606-383-995.

Sadzarka do ziemniaków, tel. kom.
0668-852-130.

Wycinak do kiszonek mieczowy, przetrząsarko-zgrabiarka do siana zachodnia, tel. kom.
0601-272-521.

Krowa na wycieleniu, jałówka po wycieleniu,
Urzecze 73, tel. (046) 838-81-34.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0606-383-861.

Kombajn Anna 1990 rok, stan dobry; prasa
kostkująca do słomy 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0787-233-614.

Przetrząsacze, zgrabiarki karuzelowe, tel.
kom. 0606-622-973.

Opryskiwacz „Hardi” 18 m, 1000 l z rekawem TWN, Zetor, C-330, tel. kom.
0504-475-567.

Jałówka cielna, wycielenie 05.03.08, tel.
kom. 0503-542-889.

Sprzedam słomę belowaną ze stodoły, tel.
kom. 0660-092-247.

Prasa Z-224/1 z podajnikiembelek,
garażowana, I właściciel, 1998 rok,
tel. kom. 0608-787-346.

Sprzedam krowy, jałówkę i cielaka, tel. (046) 837-84-92, tel. kom.
0691-620-780.

Ziemniaki jadalne oraz sadzeniaki, duża ilość,
tel. kom. 0793-777-170.

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

Prasy rolujące, rózne,
tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0604-177-205.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne,
tel. (046) 838-58-46.

Sprzedam knurka, tel. kom. 0888-826-1
99.

Siano prasowane i ziemniaki sadzeniaki Irga, tel. (024) 285-42-64, tel. kom.
0608-721-730.

Śrutownik w bardzo dobrym stanie, kamienie
50, mało używane, tel. (046) 838-69-44.

Siewnik 3m z agregatem 3m, siewnik Poznaniak, pług 4-skibowy, obracalny, Unia
Grudziądz, agregat z hydropakiem 3m lub
2,70 m, tel. kom. 0607-613-259.

Żyto, tel. kom. 0788-847-140.

Sprzedam owies, słomę,tel. (042) 71960-14.

Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki rotacyjne,
brony talerzowe, polowe, opryskiwacze,
agregaty uprawowe, wały strunowe, rozsiewacze nawozów, żmijki, karuzele, rozrzutniki, tury, tel. kom. 0608-684-292.

Pług 5-skibowy podorywkowy grudziądzki,
tel. kom. 0609-241-412.
Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność. Transport
gratis, tel. (052) 381-44-50, tel. kom.
0608-591-474.

Siano belkowane, tel. kom. 0604-973-885.

Ciągnik rolniczy MTZ82 z turem, 1993 rok,
tel. kom. 0606-152-220.

Siewnik zbożowy 13, siano,
tel. (046) 837-47-55 po 18..
Prasa Z-224, tel. kom. 0694-618-193.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0669-960-129.
Kopaczka ciągnikowa LW, skrzynia
WC5 do snopowiązałki, tel. kom.
0603-222-756.
C-330, stan dobry, po przeglądzie, O.C., tel.
kom. 0668-534-832 po 20.00.
Przetrząsarka pająk do siana, śrutownik
walcowy z silnikiem7,5 kW, tel. kom.
0502-038-760.

Rozsiewacz nawozu dwutalerzowy „Amazone” Walce posiewne „Tambella” składane, tel.
kom. 0601-272-521.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, sieczkarnię dwurzędową do kukurydzy, tel. kom.
0606-984-095.
Sprzedam śrutownik na kamienie i widełki
do siana, tel. kom. 0517-333-046.
Kombajn ziemniaczany Anna, dmuchawa do
siana, tel. (046) 838-79-70.
Agregat uprawowy 2,10 m, opryskiwacz
Pilmet, tel. (046) 838-71-42.
Siewnik, Gruber, Tur, siewka, dmuchawa, beczka asenizacyjna, tel. kom.
0663-647-066.
Rozdrabniacz do buraków Bartosz,
tel. (042) 719-35-76.
Wycinak kiszonek, tel. kom. 0501-104-739.
Konstrukcja tunelu foliowego, 7x30, tel. kom.
0507-130-136.
Kosiarka rotacyjna czeska, bialnia, śrutownik, tel. kom. 0606-832-750.
Agregat uprawowy 2,30 m,
tel. (046) 838-46-51, tel. kom.
0694-567-258.
Przyczepa 3 t, sztywna, tel. kom.
0604-247-511.
Śrutownik na kamienie, siekacz do buraku,
silnik 5,5 kW, tel. kom. 0886-385-713.
Maszyna do obcinania cebuli, dmuchawa
do siana (duża), tel. kom. 0886-385-7
13.
Kombajn Bizon Z-058, tel. kom.
0695-052-735.
C-360, Białoruś, C-330, MTZ, Anna, silniki
ciągnikowe, opryskiwacz Sepia, Kerher,
siewniki zbożowe, wycinak kiszonek, tel.
kom. 0504-475-567.
Opryskiwacz 300 l z atestem, tanio, Walewice
Wieś 6, tel. (046) 838-22-07.
Wialnia, młocarnia, zgrabiarka konna, siewnik, tel. kom. 0692-617-239.

Kombajn Bolko, stertnik 8m, opryskiwacz
400 l, pług 2-skibowy, kopaczka do cebuli,
przetrząsacz konny do sianna, wóz na 16,
Jackowice 42.

Bizon, 1987 lub 1989 rok,tel. (024) 27783-81.

Wieżyczka widlaka przystosowana do
ciągnika, wys. unoszenia 3,6 m, tel. kom.
0515-121-405.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, tel. kom.
0696-785-194.

MTZ, stan dobry, tel. kom. 0607-306-247.
Zaczep dolny polowy do ciągnika typu
912,914, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam ładowacz cyklop, bardzo mało
używany, zadbany, wentylator o śr. 1 m. z
silnikiem, tel. kom. 0692-292-969.
Sprzedam 4 koła kompletne z oponami 900/20
- 90 %bieżnika do Stara, opryskiwacz ślęża
1000 l, duży wirnik, tel. (046) 861-16-76, tel.
kom. 0697-699-029.
Rozsiewacz nawozów (lej), 2szt., akumulatory 12V/165A, używane, pół
roku, tel. (046) 861-16-76, tel. kom.
0697-699-029.
Kultywator z wałem strunowym,
tel. (046) 838-04-79.
Ursus 4512, 1996 rok; beczka asenizacyjna
4000 l. Wygoda 48..
Sipma 279 3P, pług 3-skibowy, tel. kom.
0668-807-613.
C-330, 1969 rok, 12000 zł, zamiana na
większy (dopłata), tel. (042) 710-89-23
po 17.00.
Kopaczka ciągnikowa, pająk do siana, beczka
na wodę 2000 l, tel. kom. 0604-875-858.
Sprzedam T-25 A2, 1988 rok, tel. kom.
0696-387-402.
Kultywator 18, tel. kom. 0512-799-479.
Agregat podorywkowy, rozrzutnik 1-osiowy,
2,5 t, tel. kom. 0693-335-049.
Sprzedam Orkan 2 i talerzówkę, tel. kom.
0785-641-260.
Śrutownik walcowy do zboża, i dmuchawa
do słomy i siana, tel. kom. 0609-843-635.

Siewka do nawozu, tel. kom. 0885-750
-627.

Sztywna przyczepa niezarejestrowana, tel.
kom. 0694-282-452.
Bizon Z-056, 1988 rok, stan bdb, opryskiwacz 400 l, tel. kom. 0696-425-214.
Kombajn Bizon Rekord, 1990 rok, tel. kom.
0694-860-866.
Agregat uprawowy 3 m robocze, niemiecki,
stan idealny, tel. kom. 0664-083-373.
Beczka 4500 l, rozrzutnik obornika jednoosiowy, tel. (042) 719-49-02.
Kombajn Bizon ZO-56 z sieczkarnią, 1985
rok, stan bdb, tel. kom. 0693-286-047.
Sprzedam T-25,1982 rok prod, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0692-049-470.
Kombajn Bizon z sieczkarnią Z056, 1987 rok,
tel. kom. 0601-759-958.
Kosiarka rotacyjna Famarol, do remontu, tel.
kom. 0888-283-376.
Rozrzutnik 1-osiowy, opryskiwacz 400 l,
kopaczka, pług 2-skibowy, kultywator, tel.
kom. 0501-850-017.
Prasa rolująca Class Roland 66, 1997 rok, tel.
kom. 0607-318-831.
Opony do Ursusa 914-1224, rozmiar 18,4/34,
2 sztuki, rozmiar 15,5/ 80/24, 2 sztuki, 14,9/24
z felgami, 2 sztuki, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy NEW
HOLAND, samojezdna, z kemperem +
podbieracz, tel. (024) 285-51-96.
Rozrzutnik obornika Fortschritt T088, 10 t,
stan bdb, tel. kom. 0696-058-703.
Ciągnik Renault, 110 mK, 1991 rok, stan bdb,
tel. kom. 0696-058-703.
C-360, tel. kom. 0663-994-140.
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Pług obrotowy 3 + 1, tel. kom. 0604-754
-415.
John Deere 80 kM z turem, 1996 rok,
57.000 zł, prasa kostkująca niemiecka
z drabinką 2.300 zł, tel. kom.
0888-673-844.
Kombajn ziemniaczany Karlik, tel. kom.
0880-154-022 0886-591-787.
Maszt widlaka, tel. kom. 0669-046-694.
Kombajn ziemniaczany Bolko, prasa kostka
K442, tel. kom. 0503-036-925.
Pługi podorywkowe 5, Grudziądz, zgrabiarka
5, tel. kom. 0661-243-405.

Sprzedam ciągnik „Uniwersal U-453” 1996
rok prod. Na chodzie, wspomaganie, I właściciel, tel. kom. 0782-173-387.
Kombajn zbożowy New Holand TC-56, 1998
rok, I właściciel, z oryginalnym stołem do
rzepaku, stan idealny, możliwość sprzedaży
bez stołu (-20000 zł), cena kompletu 185000
zł, tel. kom. 0694-456-986.
Tłocznie do wtłaczania oleju z roślin oleistych, brykieciarki do wyrobu brykietów ze
słomy i siana, peleciarki do wyrobu granulatów dla zwierząt. Sprzedaż, uruchomienie,
serwis, Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.

Ciągnik i maszyny z Holandi, tel. kom.
0697-859-815.

Sprzedaż opryskiwaczy sadowniczych, tel. kom. 0600-829-514
0604-940-429.

C-355, I właściciel, stan bdb,
tel. (046) 838-33-25.

T-25, 1979 rok, zarejestrowany, tel. kom.
0502-939-200.

Ciągnik C-360, tel. kom. 0669-779-300.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, stan bdb, tel. kom.
0502-939-200.

Sprzedam przyczepę samozbierającą,
dmuchawę pionową do siana i śrutownik,
tel. (046) 838-15-15.
Rozrzutnik oryginał dwuosiowy z nadstawkami, nie pracował w oborniku, glebogryzarka, rozdrabniacz Bartosz, tel. kom.
0692-237-877.
Sprzedam nadstawy do rozrzutnika 2-osiowego, tel. kom. 0693-025-952.
Kombajn Karlik,
tel. (042) 719-56-64.

tregry

14,

Kopaczka i sadzarka do ziemniaków, stan
bdb, tel. (046) 838-92-87.
Rozrzutnik 1-osiowy, przyczepa 3,5 t, kopaczka, opryskiwacz, tel. (046) 838-23-17.
Prasy belujące Metal-Fach, Sokółka,Pol-Mot, Warfama, Sipma Lublin
- ROL-INWEST Bielawy, tel. kom.
0506-140-584.
Ursus 3512, 1996 rok, I właściciel, Cyklop
polski, tel. kom. 0503-542-889.
Rozsiewacz Amazone 800 kg, Kuhn 900 kg,
zgrabiarka Class 3m, Kuhn 2,80 m, wicinak
do kiszonki, tel. kom. 0601-297-783.
Przyczepa samozbierająca Jugosowianka 1,
tel. kom. 0697-714-837.
Śrutownik na kamieniach polowych, tel. kom.
0664-715-685.
Brona aktywna 3 m z wałem, kopaczka do cebuli, zgrabiacz 5, tel. kom. 0693-070-759.
Pług Kverneland 4-skibowy obrotowy z
zabezpieczeniem non stop, stan bdb, tel. kom.
0507-892-376.
C-360, bez prawa rejestracji, faktura VAT, tel.
kom. 0691-386-221.
Sprzedam sadzarkę czeską, śrutownik na
kamienie, tel. kom. 0512-105-749.
Kombajn Anna, 1988 rok, w dobrym stanie,
tel. (046) 838-77-22.
Prasa Sipma Z-276/1, tel. kom.
0603-676-220.
Prasę zwijającą SIPMA Z-279/1, 2004 rok,
belka 120x120, szeroki podbieracz, Bąków
Górny 35, gm. Zduny.
Sprzedam kultywator i pług 3-skibowy, tel.
kom. 0691-422-276.
Sprzedam pług, kultywator, brony, glebogryzarkę, tel. kom. 0511-305-217.
Sprzedam siewnik do nawozu, tel. kom.
0601-523-572.
Sprzedam ciągnik C360, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam przyczepę dwustronny wywrot,
opony 10x15, tel. kom. 0697-298-966.
C360 w dobrym stanie zamienię lub sprzedam, tel. kom. 0508-856-605.
Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA,
sadzarka czeska do ziemniaków, dmuchawa
do siana, silnik elektryczny 14kw, stan idealny, tel. (024) 285-51-05.
Sadzarka do warzyw, przyczepa samozbierająca T-10, dmuchawa pionowa, młocarnia
MC4B, tel. (046) 838-98-30.
Siewnik składak, tel. (046) 838-40-77.
Forshnit: E281, 1989 rok+3 przystawki,
ciągnik ZT 323A, 1988 rok, 4/4, przyczepa zbierająca T072, siewnik Monosen
pneumatyczny do kukurydzy, tel. kom.
0600-361-148.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy, zawieszany, tel. kom. 0667-754-875.
C-330 z turem, kopaczka, sadzarka, pług-2,
kos, młocarnia, tel. (046) 838-27-70.

C-328, zmodernizowany, stan bdb, tel.
kom. 0510-864-321.
Rozdrabniacz do buraku i warzyw Jemioł 1,5 kW, Jemioł bez silnika, tel. kom.
0502-939-200.
Prasa kostka Z-224/1, 1995 rok, tel.
kom. 0602-128-777.
Opryskiwacz Ślęza - 1014, 1000 l, z dużym
koszem, na końcówkach włoskich, stan bdb,
tel. kom. 0693-157-147.
Traktor C-360 z turem, po kapitalnym
remoncie, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0501-624-620.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, tury, agregaty, pługi, tel. (046) 837-53-86.
Zetor 7745, 4x4, 1989 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-420-169.
MTZ Pronar 82A, 2003 rok, 500 Mtg, tel.
kom. 0692-601-689.
Prasa zwijająca Z-569/1 Sipma, 2002 rok,
balot 120x120, szeroki podbieracz, tel. kom.
0608-420-169.
Prasa zwijająca Z-279/1 Sipma, 1999 rok,
szeroki podbieracz 120x120, tel. kom.
0692-601-689.
Ładowacz czołowy tur do ciągnika MTZ, 2004
rok, Hydramet, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma, 2003 rok, z
podajnikiem, tel. kom. 0692-601-689.
Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma, 1998 rok,
tel. kom. 0888-310-653.
Prasa kostkująca Z-224, 1989 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Rozrzutnik obornika Forschnit T-088,
10 t, sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
0608-420-169.
Prasa zwijająca Z-279/1, 2000 rok, prasa
Z-224/1, tel. kom. 0500-222-737.
Ładowacz Cyklop, 1988 rok, 1986 rok,
przyczepa 4 t, owijarka do bel Sipma, pług
4-sikibowy, opryskiwacz Pilnet, 400 l, ładowacz tur do MTZ, ładowacz tur Prima do
Zetora, tel. kom. 0501-504-723.
Ursus 3512, Bizon Rekord, tel. kom.
0500-222-737.
Zetor 5340, 1999 rok lub zetor 5341, 2001
rok, tel. kom. 0501-504-723.
Ursus U-902, 1984 rok, 2,5 Mtg, stan bdb,
tel. kom. 0501-504-723.
Belarus MTZ, Foton, nowe, tel. kom.
0501-504-723.
Trzy namioty foliowe, opryskiwacz 2500 l,
sadzarka, rozsiewacz nawozów, przyczepa
10 t, tel. kom. 0607-889-899.
Maszt widlaka, tel. kom. 0510-256-444.
Przyczepa, rozrzutnik, cegła, siano,
tel. (046) 838-72-03.
Sadzarka czeska, I właściciel, 1000 zł, zgrabiarka 5, 800 zł, tel. kom. 0695-727-561.
Prasa kostkująca Sipma Z-224/1,
I właściciel, 1996 rok, tel. kom.
0695-608-762.
Ciągnik C-355, kabina, skrzynia biegów od
C-360, koła 16, zarejestrowany, stan bdb,
10000 zł, tel. kom. 0509-144-433.
Ciągnik C-355, tel. kom. 0509-144-433.
C-360-3P, 1990 rok, oryginał, z Turem rocznym, kabina, tel. kom. 0509-144-433.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) 277-84-99.
Ciągnik Fendt 1085, 75 kM, napęd 4x4, z
Turem, 1978 rok, 19700 zł, okolice Wisły,
gm. Słubice, tel. kom. 0657-421-244.

Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.

Przyczepa niska wywrotka, 4 t, Autosan, stan
bdb, tel. kom. 0607-317-128.

Sprzedam śrutownik walcowy w dobrym
stanie, tel. kom. 0603-802-304.

Siewka 300 l Amazone, opony używane do
C-330, siewnik do kukurydzy 4-rzędowy, mechaniczny Klaun, tel. kom. 0880-855-911.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
sadzarka do ziemniaków, siewnik Poznaniak,
tel. kom. 0609-947-597.

Talerzówka 16 talerzy, kultywator z podwójnym wałkiem 2,80 m, słoma w balotach, tel.
kom. 0609-734-681.

Siewnik do zboża 2 m, 2,5 m, sieczkarnia jednorzędowa Putinger Mey 25, okolice Wisły,
gm. Słubice, tel. kom. 0880-855-911.

Śrutownik, silnik 77,5 kW, agregat uprawowy
2,10 m, 2005 rok, tel. kom. 0601-662-955.

C-330, 1987 rok, tel. kom. 0694-144-309.

Kosiarka spalinowa 4 kM, tel. kom.
0604-606-039.

Pług 2-skibowy, Grudziądz, tel. (046)
830-38-09.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy, siewnik Poznaniak, pług 3-skibowy Orkan
2, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693-555-430.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, 1992 rok,
Orkan II, stan bdb, tel. kom. 0661-143-536.
C-360, 1977 rok, do remontu, tel. kom.
0667-976-722.
Śrutownik bijakowy ssąco-tłoczący,
11 kW, tel. (046) 861-25-52, tel. kom.
0606-989-475.
Sprzedam kosiarkę listwową, tel. kom.
0692-668-521.
K a r m n i k i d l a t r z o d y, t e l . k o m .
0606-989-475.
Prasa Z-224, 1995 rok, 15500 zł, agregat na bronie 2,90 m, 1500 zł, tel. kom.
0601-565-450.
Opony 14.9/28 (C-360), stanowiska
do krów 8 sztuk, wózek widłwy Linde 4,5 t, tel. (046) 861-25-51, tel. kom.
0606-989-475.
Kultywator z wałkiem, pług dwuskibowy, tel.
kom. 0886-829-326.
Ursus C-360-3P, przyczepa 4,5 t wywrotka,
tel. kom. 0600-335-473.
Beczka asenizacyjna 10000 l HTS, silnik do
C-360, tel. kom. 0600-335-473.
Przyczepa wywrotka do remontu, 2500 zł,
tel. kom. 0600-335-473.
Ferguson 255 z kabiną KK 2000 Mth, siewnik
Poznaniak, tel. kom. 0600-335-473.
Schładzalnik do mleka Frigomilk, 550 l,
1998 rok, stan dobry, tel. (046) 838-11-55
po 20.00.
Ciągnik C-360-3P, 1988 rok, wózek widłowy GPW, udźwig 2t, wózek Bułgar 7913,
udxwig 3 t, tel. (046) 838-43-06, tel. kom.
0603-061-820.
Opel Vectra, 1996 rok, siewnik Poznaniak, kosiarka rotacyjna, opryskiwacz 350
l, talerzówka, pług 4-skibowy, agregat
2,8 m, tel. (024) 285-09-88, tel. kom.
0694-316-412.
Brony 5, tel. kom. 0601-067-778.
Wycinak do kiszonek, tel. (046) 838-85-12.
Rozrzutnik obornika1-osiwy i 2-osiowy, tel.
kom. 0886-990-330.
Pług 3-skibowy, obrotowy, tel. kom.
0608-470-562.
Ciągnik rolniczy John Dere, 1982 rok prod,
4x4, tel. kom. 0604-771-777.
Przyczepa wywrot, waga 1 t, rotacyjna, tel. (042) 719-70-29, tel. kom.
0691-538-579.
Ślęża sadownicza z dużym koszem, z
pompą zespoloną, stan bdb, tel. kom.
0692-620-355.
Dwie przyczepy HL8011, 1980 rok, 1984
rok, wywrotki, podwójne burty, stan bdb, tel.
kom. 0605-896-130.
Ciągnik Zetor 12145, 120 kM, komplet
obciążników i zaczepów, nowe opony, tel.
kom. 0605-896-130.
Bizon 56, 1986 rok, kabina, rozdrabniacz,
kombajn John Deere 1075, 1984 rok,
rozdrabniacz, kabina, tel. kom.
0503-528-645.
Opony używane do ciągnika 16,9/34, tel.
kom. 0503-528-645.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0503-528-645.
Maszt widlaka, przystosowany do ciągnika,
udźwig 3,5 t, wysokość 4 m, widły 90 cm,
tel. kom. 0605-896-130.
Trelinka i płyty yomby 75x100, tel.
kom. 0604-208-588.
Zgrabiarki, przetrząsarki oraz tanden, tel.
kom. 0511-345-546.
Walce młyńskie i śrutownik walcowy z
silnikiem, tel. kom. 0509-112-148.
Ciągnik C-330, I właściciel, po remoncie, tel.
kom. 0609-171-736.
Sprzedam kosiarkę OSC i kabinę ciągnikową,
stary typ, tel. (046) 838-69-60.

Sprzedam Kos do rozsiewania nawozu, tel.
kom. 0516-138-601.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, śrutownik
na walce, tel. (046) 838-49-54 po 20.00.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa,
tel. kom. 0692-824-327.
C-360, 1977 rok, poodbudowie, tel. kom.
0603-592-345.

Ferguson 595, tel. kom. 0694-144-309.

Prasa Z-224, tel. kom. 0606-106-6
14.
Ciągnik Zetor 5211, tel. kom. 0607-809
-288.
Prasa rolująca Z-279, tel. kom.0608-354272.
Tanio rozsiewacz Kos, tel. kom. 0609-502
-147.

Sprzedam kombajn Bizon, prasę do słomy,
tel. kom. 0861-111-627.
Opryskiwacz zawieszany, stan bdb, tel. kom.
0692-378-786.
Wóz konny, brony 3, tel. kom. 0660-742
-978.
Kultywator Grudziądz, 2,10 m, z wałkiem
lub bez, tel. kom. 0512-874-011.
C - 3 6 0 , s t a n i d e a l n y, t e l . k o m .
0888-985-445.
T-25 z kabiną, tel. kom. 0505-140-388.
C-330-M, 1990 rok, tel. kom. 0501-615
-395.
C-330 z kabiną, tel. kom. 0501-615-3
95.
Ciągnik T-25 A2, 1983 rok, tel. (046) 861
-10-06, tel. kom. 0607-245-142.
Cysterna 3000 l, kwasówka, zarejestrowana,
stan bdb, tel. kom. 0661-381-726.
Kultywator ciągnikowy, tel. kom.
0604-190-652.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, stan bdb,
tel. kom. 0507-075-301.
Prasa Z-224/1 Sipma, 2000 rok, 17200 zł, tel.
kom. 0608-686-489.
Tury do C-360, C-330, MF255, Ursus 3512,
2812, hydrauliczne i na linkę, najnowocześniejsze systemy mocowań, tel. kom.
0608-128-670.
Pług 3-skibowy albo zamienie na większy,
tel. kom. 0604-669-798.
Kosiarka dyskowa ze spulchniaczem 2,40 m,
stan bdb, tel. kom. 0606-622-973.
Koparko -spycharka Białoruś rolnicza, tel.
kom. 0606-622-973.
Sprzedam silnik Perkinsa do 3P lub Fergusona oraz części do transportera T4, tel. kom.
0603-103-174.
Myjka do warzyw, tel. kom. 0697-825-807.
Belarus BX100MTZ, 1990 rok, 95 kM, 4x4
napęd, tel. kom. 0500-204-628.
MF 675, 80 kM, 4x4, 1991 rok, tel. kom.
0695-318-417.
Prasa kostkująca Z-224/1, tel. kom.
0603-523-912.
Zgrabiarka do siana 4 gwiazdy, 950 zł do
negocjacji, tel. kom. 0880-211-798.
Zgrabiarko-przetrząsarka do siana taśmowa,
1300 zł, tel. kom. 0880-211-798.
Prasa Z-224 z podajnikiem, tel. kom.
0606-992-063.
Sprzedam ładowacz do ciągnika na tył oraz
maszynkę do zszywania worków ręczną, tel.
kom. 0665-374-423.
Sprzedam Zetora 72M, 1991 rok, tel. kom.
0663-386-503.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, polską,
tel. kom. 0602-586-487.
Przyczepa zbierająca, kombajn ziemniaczany, tel. kom. 0508-364-849.
Prasa Z-224, ładowacz Cyklop, Orkan, tel.
kom. 0508-494-190.
Siewnik Poznaniak 2,70 m, 1982 rok,
1989 rok, prasa Z-224, 1984 rok, tel. kom.
0698-417-557.
Cyklop, 1985/1986 rok, stan dobry, głębosz
3 łapy, tel. kom. 0698-417-557.
Przetrząsaczo-zgrabiarka „Mesko”, zgrabiarka 3 m „Fela”, tel. kom. 0698-417-557.
Opryskiwacz 1000 l, belka 15 m, tel. kom.
0698-417-557.
Przetrząsarka 6,6 m, Stoll, hydraulicznie
składana, przetrząsarka 5 m, 4-gwiazdowa,
tel. kom. 0692-313-352.
Siewnik Fiona, kabina do C-330, tel. kom.
0886-017-770.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów, www.
kwotymleczne.com, tel. (086) 273-60-26,
tel. kom. 0513-044-745.
Kwotę mleczną, tel. kom. 0513-006-4
19.
Zamienię obornik koński na słomę, tel. (046) 838-55-18, tel. kom.
0502-255-043.
Kwota mleczna 20573 kg, OSM Łowicz, tel.
kom. 0606-674-132 po 20.
Podłoże po pieczarkach, tel. (046) 838-57-26
wieczorem.
Karmiki dla trzody chlewnej, 9 szt., cena 120
zł/szt., tel. kom. 0694-456-987.
Grzejniki do podgrzewania prosiąt - z
płytą szamotową, cena 50 zł/szt., tel. kom.
0694-456-987.
Słomą w piecu nie napalisz, ale brykietem
ze słomy tak. Wypożyczanie i sprzedaż
brykieciarek. Centrum Budowlane, Łowicz,
ul. Łęczycka 64.
Kwota mleczna 6366 kg, tel. kom.
0504-227-367.
Kwota mleczna 10000 kg, mleczarnia
Łowicz, tel. (042) 719-58-12, tel. kom.
0662-514-012.
Zbiornik na mleko 520 l, tel. kom.
0667-667-087.
Schładzalnik do mleka 520 l,tel. (046)
838-72-83.
Sprzedam plastiki 15 kg, tel. (046) 838
-45-81.
Sprzedam obornik lub zamienię na słomę, tel.
kom. 0697-693-641.
N a m i o t f o l i o w y, 3 0 m x 7 m ,
tel. (046) 838-61-38.
Zbiornik na mleko 200 l, Alfa Laval, tel. kom.
0739-482-123.
Czatolin 0,6 ha, tel. (046) 838-80-91.
Wrzeczko 1200 mkw. pod lasem, tel.
kom. 0500-243-428.
Kwota mleczna 2900 kg, tel. kom.
0500-204-633.
Sprzedam basen na mleko 550 l Frigomilk,
10-letni, 4000 zł, tel. (046) 838-35-59, tel.
kom. 0515-242-147.
Sprzedam 30 t obornika końskiego,
tel. (046) 838-71-58.
Kołki do sadu dł. 3 m, tel. kom. 0609-129
-266.
Trakiem objazdowym do 8,5 m usługi, tel. (046) 838-14-75, tel. kom.
0503-794-355.
Kwota mleczna 1800 kg, tel. kom.
0608-872-780 po 16.00.
Sprzedaż otrąb żytnich i pszennych, Młyn
Sobocka Wieś, tel. kom. 0603-099-812.
Obornik gęsi, tanio, tel. kom. 0512-476
-760.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. (042) 719
-71-54.
Tunel foliowy, tel. (046) 839-13-83.

Sprzedam husky szczeniaki, tel. kom.
0692-522-467.
Owczarki z rodowodem, tel. (046)
838-47-78.
Sprzedam 2 krowy mleczne, tel. kom.
0889-406-509.
Sprzedam pawie królewskie, kaczki, kury
ozdobne, bażanty polne, ul. Bolimowska
61(Łowicz), tel. (046) 837-85-84.
Klacze w różnym wieku, różnych ras z bardzo
dobrym pochodzeniem (sportowe) sprzedam,
tel. (050) 616-99-67.
Oddam 3-miesięczną sunię (małą), tel. kom.
0668-827-938.
Yorki rodowodowe - krycie, tel. kom.
0668-156-494.
Sprzedam trzy konie, tel. kom.
0668-465-864.
Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturka
maści pieprz-sól, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0505-806-554.
Owczarki francuskie Briardy - sprzedam, tel. (046) 837-15-15, tel. kom.
0500-243-313.
Collie Lassie tanio, tel. kom. 0501-579-477.
Wyrzucone kotki oddam w dobre ręce,
tel. (046) 830-39-36.
Yo r k i 8 - t y g o d n i o w e , t e l . k o m .
0507-081-37.
Sprzedam konie, tel. kom. 0501-735-869.
Pinczery miniaturowe rodowodowe,
tel. kom. 0602-224-287.
Oddam szczeniaki po dużym psie, tel. kom.
0602-314-866.
Szczeniaki rasy Bernardyn, rodzice na miejscu, tel. kom. 0665-573-485.
Sprzedam szczenięta Owczarka niemieckigo,
suczki, tel. kom. 0662-235-933.
Sprzedam Pekińczyki 7-tygodniowe, tel.
kom. 0662-235-933.
Yo r k i ( s z c z e n i a c z k i ) , t e l . k o m .
0791-491-583.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
Suka ze szczeniakiem 8-miesiecznym,
rasy owczarek niemiecki, tel. kom.
0505-589-289.
Oddam szczenięta po matce Alaskan Malamute, tel. kom. 0696-127-955.
Oddam szczenięta po dobrych rodzicach (w dobre ręce), tel. kom.
0696-127-955.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shihtzu, Buldog francuski, angieslki, tel. kom.
0662-093-975.
Sprzedam szczeniaki boksera,
tel. (046) 838-25-02.
Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, ładne,
tel. kom. 0502-768-100.
Buldożki francuskie, tel. kom.
0698-612-234.
Szczeniaki Bernardyny, tel. kom.
0605-904-773.
Owczarek niemiecki długo- i krótkowłosy,
szczeniaki z rodowodem, tel. (046) 837-23-33,
tel. kom. 0508-174-814.
Oddam suczkę Bernardyna, 5-tygodniowa,
tel. kom. 0509-331-638.
Hotel dla koni, tel. kom. 0507-421-939.
Sprzedam 2 kózki 4-miesięczne bezrogie, tel.
kom. 0696-836-896.
Owczarki kaukazkie 7-miesięcy i 2 lata, tel.
kom. 0693-848-103.
Yorki szczenięta, tel. kom. 0503-349-308.
Pekińczyk szczeniak, tel. kom.
0880-689-422.
Szczenięta Bernardyny, tel. kom.
0606-455-349.
Bokserki 8-tygodniowe, tel. kom.
0609-454-775.

Koparko-ładowarka, karczowanie sadów, tel.
kom. 0888-095-793.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Usługi minikoparką - wykopy w trudno
dostępnych miejscach, fundamenty, tel. kom.
0501-074-060.

Owczarek niemiecki, długowłosy,8miesięczny i sukę krótkowłosą 1,5-roczną,
tel. (046) 835-32-05.
Mieszańce Owczarka niemieckiego, 2,5-miesięczne oraz Owczarka niemieckiego 3,5 roku, ładnie ułożony, do
krycia, tel. (046) 838-47-13, tel. kom.
0784-720-912.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
0668-156-494.

Siewnik konny przerobiony do ciągnika, tel. (042) 719-95-98.

Suczka Owczarka niemieckiego, 8-miesięczna, tel. kom. 0889-980-602 po 16.00.

Przyczepa 1 t wywrotka, ładowacz zawieszany, tel. kom. 0885-202-356.
C-360, 1981 rok, tel. kom. 0885-202-3
56.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.

Yorki szczenięta, tel. kom. 0602-882-617.

Jamniki 3-miesięczne, tel. kom.
0661-405-428.
Sprzedam pilnie Yorka, tel. kom.
0608-398-049.
Sprzedam ratlerka 9-miesięcznego, tel. kom.
0605-385-006.
Śliczne Yoreczki, tel. kom. 0606-379-143.
Yorki, szczenięta, tel. kom. 0512-137-938.
Yorki, suczki, tel. kom. 0607-429-818.
Klacz rasy konik polski maści beżowej z
brązowym pasem przez grzbiet. Ujeżdżona w siodle z dziećmi. Wiek ok. 10 lat z
paszportem. Rodzi piękne źrebaki. Cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0506-186-208.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA „Pasiaczek”, Łowicz, ul. św. Floriana 7
(muszla na Błoniach), czynny: pn., wt., czw.
w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

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

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999

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

Telefony w Głownie:

Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: 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

Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

Apteki:

Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30, sob.
8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb.
10.00-14.00
Kiernozia, T. Kościuszki 6, 		
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 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

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

i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką
medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte
w niedziele i święta:

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

Wystawy:

 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Wystawa rysunku i malarstwa łowiczanki Pauliny
Świątkowskiej - pasaż handlowy Galerii Łowickiej
u zbiegu ulicy Stanisławskiego i Długiej w Łowiczu,
prace można oglądać do końca lutego.
 Modele „Made in Kiernozia” - 20 modeli wykonanych na zajęciach modelarskich, które od października odbywają się w GOK w Kiernozi. Wystawę
można oglądać do 10 marca.
 Obrazy Mileny Romanowskiej - większość przedstawionych prac odnosi się do pejzażu miejskiego
i architektonicznego. Wystawa czynna w łowickim
muzeum do 2 marca.
 Sakralna architektura drewniana w Europie
Środkowej - wystawa prezentuje najciekawsze
obiekty znajdujące się na terenie państw
Grupy Wyszehradzkiej. Na fotografiach można
- 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
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog:
pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

zobaczyć architekturę świątyń, gdzie oddziaływała
cywilizacja zachodnia, bizantyńska oraz rosyjska
kultura Wschodu. Wystawa czynna w łowickim
muzeum do 31 marca.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek, 29 lutego:
 godz. 17.00 - „Asterix na olimpiadzie” - Zbliżają się pierwsze
igrzyska olimpijskie, w których
pozwolono wystartować Rzymianom. Galowie stwierdzili, że
od podbicia ich kraju przez Juliusza Cezara oni też w jakiejś części są Rzymianami. Postanowili,
więc także wystartować. Kiedy
ta wiadomość dotarła do obozu
Rzymian zaprzestali treningów. Wiedzą przecież od
dawna, że z magicznym napojem Galów nikt nie ma
szans.
 godz. 19.00 - „Lejdis” - film opowiada o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze
zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak,
jak sobie zaplanowały. Bohaterki filmu - podobnie
jak bohaterki największych amerykańskich hitów
to kobiety żyjące w dużym mieście, wyzwolone,
nowoczesne i nieco szalone.
Sobota-niedziela, 1-2 marca:
 godz. 16.00 - „Asterix na olimpiadzie”
 godz. 18.00 - „Lejdis”
 godz. 20.30 - „Lejdis”
Poniedziałek, 3 marca:
 godz. 19.00 - „Lejdis”
Wtorek-środa, 4-5 marca:
 godz. 17.00 - „Asterix na olimpiadzie”
 godz. 19.00 - „Lejdis”

Inne

Czwartek, 28 lutego:
 godz. 18.00 - koncert zespołu „Raz Dwa Trzy”
w ramach Och! Fim Festiwal, kino Fenix
Sobota, 1 marca:
 godz. 20.00 - spotkanie z Bartkiem Borowiczem
i projekcja filmu „Heima” zespołu Sigur Ros, Pracownia Sztuki Żywej, wstęp wolny
Niedziela, 2 marca:
 godz. 18.00 - promocja publikacji „Józef Michał
Twarowski - Pierwszy Starosta Łowicki” autorstwa K. M. Wiśniewskiego, Restauracja Zacisze,
wstęp wolny

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 28.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt. 29.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
sob. 1.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 2.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 3.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt. 4.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
5.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nast.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 2.03.
ul. Kolejowa 33
tel. 042-719-81-48
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00.

Wystawy:
 Fotografie koni autorstwa Radosława Taflińskiego i ceramika Zofii Kosiorek; Miejski Ośrodek
Kultury w Głownie; wystawy można oglądać
do końca lutego.

Na tym filmie ludzie rosną Z

Kunicka i Majewski dla pań

Reżyser Tomasz
Wiszniewski i aktor
Robert Więckiewicz
byli w sobotę 23 lutego
gośćmi łowickiego
kina Fenix. Po projekcji
filmu „Wszystko będzie
dobrze” odpowiadali na
pytania publiczności
i opowiadali o swojej
pracy na tym obrazem.

R

eżyser przyznał przed łowicką publicznością, że gdy zapoznał się z tekstem,
który jest punktem wyjścia dla scenariusza,
historia ta po prostu go wzruszyła. Pierwotnie film miał tytuł „Pawełek”, jednak zrezygnowano z niego, gdyż budzić mógł skojarzenia z kinem familijnym. Odtwórca roli
wuefisty alkoholika, Robert Więckiewicz,
powiedział, że po przeczytaniu scenariusza
zadzwonił do reżysera,mówiąc, że musi
w tym filmie zagrać, choćby nie wiem co.
Poszukiwanie odtwórcy roli Pawełka trwało dość długo. Reżyser zdawał sobie sprawę, że zły wybór chłopca skończy
cały film. Szukał chłopca, który miał jakiś
bagaż swoich prywatnych doświadczeń.

Bywał w małych mazurskich wioskach,
w różnych dziwnych miejscach. Dziecko,
którego nigdy nie dotknęła bieda i problem
alkoholu w domu, nie byłoby w tym filmie
autentyczne.
Roberta Więckiewicza pytano o pracę
nad rolą, gdyż wypadł bardzo autentycznie. Aktor odpowiedział najpierw żartem, że
do roli alkoholika przygotowywał się całe
dotychczasowe życie. Potem jednak dodał,
że w dobrym scenariuszu jest już wszystko,
trzeba to tylko wyłowić. Dużo też rozmawiali z reżyserem, kim ta postać jest, kim
mógł być. Spotykał się też z członkami grup
Anonimowych Alkoholików. Nie po to, aby
podpatrzyć fizyczne zachowania, ale dowiedzieć się, co ci ludzie mają w głowach. A resztę zrobił lipiec i 32-stopniowa temperatura - dodał.
Pytano również o to, czy ten film, jak sugeruje tytuł, uznać można faktycznie za pozytywny. Niektórzy w śmierci i porażkach
bohaterów nie mogą się doszukać bowiem
żadnego pozytywnego przesłania. - W którym momencie ten film jest optymistyczny?
- padło pytanie.
Reżyser odparł, że uważny widz dostrzeże, że jednak ci ludzie wygrywają. Że poszczególne osoby budują się, dzięki relacjom z innymi. Matka, co prawda, umiera,
ale przed śmiercią zmienia się, otrzymuje

okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek
gminy Zduny, w zduńskim Domu
Kultury, wystąpi znana piosenkarka
Halina Kunicka. Publiczność może
liczyć na największe przeboje artystki:
„To były piękne dni”, „Orkiestry dęte”,
„Niech no tylko zakwitną jabłonie”
i inne. Przy fortepianie zasiądzie
Czesław Majewski, aktor kabaretowy,
kompozytor, pianista, znany przede
wszystkim z występów w telewizyjnym
„Kabarecie Olgi Lipińskiej”, a ostatnio
w programie „Śpiewające fortepiany”.
Koncert odbędzie się w czwartek
6 marca o godz. 15.00. Wstęp jest
wolny, ale zaproszenie skierowane
jest do pań. W trakcie koncertu
przewidziano niespodziankę.
(tb)

Reżyser Tomasz Wiszniewski i aktor
Robert Więckiewicz (z mikrofonem).
godność, staje się osobą czującą. Chłopiec,
który jest popychadłem, potrafi zdobyć się
na odwagę i walczyć w obronie brata.
- Nie chcieliśmy epatować widza biedą
i potem - powiedział reżyser. - Chcieliśmy
jednak zrobić film prawdziwy, dziejący się
w tym kraju i pomóc ludziom odnaleźć szansę na zmianę, dziejącą się poprzez obcowanie z drugim człowiekiem. Ludzie w trakcie
tego filmu rosną i pięknieją - to wydaje mi
się oczywiste.
(wcz)

Zduny obejrzą Katyń

K

atyń - głośny film Andrzeja Wajdy
- będzie można obejrzeć na
specjalnym pokazie w Domu
Kultury w Zdunach, w sobotę 1 marca
o godz. 15.00. Jak powiedziała nam
dyrektorka Domu Kultury Halina
Anyszka, film zostanie wyświetlony
na prośbę członków Stowarzyszenia
Seniorów Gminy Zduny, które włączyło
się w przygotowania projekcji.
Uczestniczyć w niej będą mogli
wszyscy mieszkańcy gminy. To już
druga projekcja zorganizowana
w zduńskim DK z inicjatywy
Stowarzyszenia. Wcześniej
wyświetlono „U Pana Boga w ogródku”.

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Banasikom ze Strugiennic
- państwu Waliszewskim z Łowicza
- państwu Skomiałom z Wejsc
- państwu Prukom z Mysłakowa

SYNKOWIE

- państwu Rybusom z Piotrowic
- państwu Tokarskim z Warszawy
- państwu Kaźmierczakom z Bednar
- państwu Wojciechowskim z Łowicza

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 22.02.2008 r.

buraczek czerwony
brukselka
cebula
czosnek
gruszki
jabłka
jajka fermowe
jajka wiejskie
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
koperek
marchew
miód
ogórki
orzech laskowy
pietruszka
por
seler
włoszczyzna
ziemniaki
pomidory
pieczarki
papryka
rzodkiewka
pietruszka

kg
kg
kg
szt.
kg
kg
15 szt.
15 szt.
główka
kg
szt.
pęczek
kg
0,9 litry
kg
kg
pęczek
szt.
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg

1,00
3,50
1,50-2,00
0,70-2,50
5,00
2,00-3,50
6,00
5,50
2,00-4,00
2,80
1,50-3,50
1,50
1,00
22,00
9,00
9,00
1,50
0,50-2,00
3,00
2,00-2,50
0,60
4,00-5,50
5,00
3,50-9,00
1,50-2,00
3,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 26.02.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,00 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,20 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Ziemawice: 3,00 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,40-3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/g+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 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/g+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/g+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 22.02.2008 r.)
elektryk kierowca C+E sprzedawca  operator koparki  informatyk pracownik biurowy
sekretarka  szwaczka  pracownik produkcyjny
 spawacz gazowy  ��������������������
majster robót remontowych  mechanik ciągnika  tokarz-ślusarz
 pracownik biurowy (geodezja)  sprzedawca
(3/4etatu)-świeża żywność  sprzedawca do
baru  kierownik sklepu z odzieżą używaną
 blacharz samochodowy  pomocnik
�������������������������
lakiernika samochodowego  sprzedawca do sklepu komputerowego
 laborant chemiczny

OFERTY STAŻU:

 pracownik biurowy  sekretarka  wychowawca
w przedszkolu  opiekun dziecięcy  handlowiec
 sprzedawca  kelnerka  mechanik ciągnika
 muzealnik  wulkanizator  pizzermen  kucharz
 pracownik solarium  laborant chemiczny  ���
robotnik gospodarczy  optyk  terapeuta zajęciowy
 pomoc kuchenna  masażysta  magazynier

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE:

 kelnerka  księgowa  sprzedawca  pracownik
biurowy  pakowacz

PRACE INTERWENCYJNE:
 robotnik budowlany

SZKOLENIA:

 j.angielski dla początkujących;  j.angielski dla
zaawansowanych  księgowość z obsługą komputera
 kadry, płace, ZUS  kierowca kat.C;  kierowca
kat. D  obsługa kasy fiskalnej+minimum sanitarne
 obsługa wózków widłowych z obsługą komputera
 specjalista ds. reklamy z tworzeniem stron www
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Raz po raz w polu karnym OKS 1945 Olsztyn się kotłowało..

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Z meczu na mecz lepiej
 PELIKAN Łowicz - OKS 1945 Olsztyn 2:0 (1:0)
1:0 - Przemysław Cichoń (26), 2:0 - Michał Adamczyk (72).
Pelikan: Studziński - Pastuszka, Pacan,
Staniek, Petřík - Wyszogrodzki (64 Gawlik),
Łochowski, Hyży, Wilk, Cichoń (61 Adamczyk) - Kowalczyk (46 Kardasz).
OKS: Grygorowicz - Frankowski, Zakierski, Aziewicz, Rzeźnikiewicz (46 Prusik) Gabrusewicz (46 Harmaciński), Graczyk
(46 Szostek), Lech, Michałowski - Suchocki, Spychała (46 Łukaszewski).
Łowicz, 23 lutego. Piłkarze OKS
1945 Olsztyn przyjechali do Łowicza,
żeby przekonać się jaka jest różnica pomiędzy ostatnią drużyną II ligi, a wiceliderem trzeciej… I przekonali się, ze jest
spora. Trener Bogdan Pisz desygnował do gry skład, którego można spodziewać się także w meczach o ligowe punkty. Zabrakło tylko lekko kontuzjowanego
Marcina Ludwikowskiego, który na
treningu stłukł sobie łokieć. Zastąpił go
z powodzeniem między słupkami naszej
bramki Jakub Studziński.

 PRZYBYLI:
Patryk Demidowicz (z rezerw), Adam
Kardasz (Victoria Koronowo), Marcin
Ludwikowski (Mieszko Gniezno), Maciej Pastuszka (Hetman Zamość), Josef
Petřík (FC Slovan Liberec - Czechy), Marcin Staniek (Walka Makoszewy Zabrze),
Mateusz Zimecki (z rezerw).
 UBYLI:
Kamil Goryszewski (Concordia Piotrków Trybunalski), Sylwester Knera

(Żyrardowianka Żyrardów), Dawid Ługowski (Żyrardowianka Żyrardów), Robert Nowogórski (Amur Wilga), Paweł
Nowotka (Start Otwock), Przemysław
Plichta (Żyrardowianka Żyrardów), Michał Rozkwitalski (AGS Výzas Megáron
- Cypr), Honorat Stróż (Mieszko Gniezno), Robert Szczypciak (Płomień Jerzmanowice), Maciej Terlecki (Milan Milanówek), Rafał Wodniok (Odra Opole),
Łukasz Znyk (MKS Kutno).
(p)

Początek spotkania może jeszcze nie był
najlepszy w wykonaniu naszych graczy.
W 13. minucie groźną akcję przeprowadzili bowiem goście, a po rzucie rożnym piłkę uderzoną przez Tomasza Aziewicza
wybił z linii bramkowej Marcin Staniek.
Pięć minut później pojedynek sam na sam
z naszym bramkarzem przegrał jeszcze Łukasz Suchocki, ale z upływem czasu akcje miejscowych zaczęły się w końcu zazębiać. Pierwszą bramkę łowiczanie zdobyli
w 26. minucie. Na prawym skrzydle doskonale „urwał się” obrońcom Radosław Kowalczyk, który wycofał piłkę do nadbiega-

jącego Roberta Hyżego, a ten podał piłkę
na lewo do Przemysława Cichonia. Testowany piłkarz, grający wcześniej m.in.
w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i kieleckiej Koronie, nie miał problemów z umieszczeniem futbolówki w siatce rywali.
Łowiczanie seryjnie stwarzali sobie kolejne szanse na podwyższenie rezultatu. Dobrze
odnalazł się po kontuzji Kowalczyk, któremu zabrakło bardzo niewiele, aby wykorzystać doskonałe dośrodkowanie Macieja Pastuszki. Potem doskonałą centrą popisał się
Maciej Wyszogrodzki, ale Robert Wilk
główkował z bliska wprost w bramkarza.
W 35. minucie bardzo mocny strzał spoza
pola karnego oddał Michał Łochowski,
ale piłkę zmierzającą w „same widły” końcami palców ponad poprzeczkę przerzucił
golkiper z Olsztyna. Szanse na kolejne gole
miał kilkukrotnie Marcin Pacan, który raz
po raz oddawał mocne strzały głową. Nieskutecznie…
Autorem drugiej bramki był Michał
Adamczyk, który w 72. minucie po rozegraniu piłki „na klepkę” z Adamem Kardaszem zmieścił piłkę między nogami bardzo dobrze spisującego się olsztyńskiego
bramkarza - Bartosza Grygowicza.
W końcówce łowiczanie znowu nieco
oddali inicjatywę rywalom, ale olsztynianie nie zdołali zdobyć choćby gola honorowego. W doliczonym czasie dwukrotnie
przed szansą stawał Marcin Łukaszewski, którego uderzenie z bliska najpierw
obronił Studziński, a jego dobitka była minimalnie niecelna.
Przed meczem z OKS 1945 kontrakt
z Pelikanem podpisał lewy obrońca z Czech
- Josef Petřík (grający ostatnio w drugim
zespole FC Slovan Liberec, a wcześniej grał
m.in. w Fotbal Fulnek, FK Ústí nad Labem
i FC Hlučín, urodzony 18 września 1980
roku w Hradec Králové), a w międzyczasie
prawdopodobnie swój podpis złożył także Cichoń. Obaj sprawdzają się i na pewno
po ich występach wiele sobie można sobie
obiecywać. Zresztą postawa łowiczan w kolejnych spotkaniach sparingowych może napawać optymizmem. Oby podobne nastroje towarzyszyły drugoligowym występom
biało-zielonych.
Paweł A. Doliński

Maciej Wyszogrodzki (pierwszy z lewej) wraca do wysokiej formy...

Czwartek, 28 lutego:
l 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Miejskie IMS w minikoszykówce dziewcząt;
Piątek, 29 lutego:
l 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze
16. kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej; godz. 15.30:
Agata Team Łowicz - II LO Łowicz, godz.
17.00: BS TKKF 45 Głowno - Zatorze Łowicz, Bad Boys Zduny - Essato Team Łowicz, Pijarska Łowicz - ZSP nr 1 Łowicz,
godz. 18.30: Gimnazjum nr 2 Łowicz - Karol i Spółka Zduny i I LO Chełmoński Łowicz - UKS Korabka Łowicz;
l 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 15. kolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz. 18.30: Olczak-Iskra Łowicz - Boys Skierniewice, godz.
20:00: Voley Płock - LZS Retki, TKKF
Księżak Łowicz - Dzi-koś-ć Chąśno, TKKF
Expandor Głowno - TKKF BS Głowno.
Pauza: Zjadacze Skierniewice;
Sobota, 1 marca:
l 10.00-18.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; II Turniej
Samorządowców Województwa Łódzkiego w halowej piłce nożnej;
l 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików U-14
o miejsca 1-6: UMKS Księżak Łowicz Ósemka Skierniewice;
l 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej Michałowicza: Pelikan Łowicz
- Pogoń Zduńska Wola;
l 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - Unia-97 Sochaczew;
l 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz finałowy
o mistrzostwo I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu: Zatorze-Reki-Mag Łowicz Blockersi-Intermarche Łowicz;
Niedziela, 2 marca:
l 9.30-13.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki żaków U-12;
godz. 9.30: UMKS Księżak Łowicz - UKS
Jordan Łódź, godz. 10.45: UKS Jordan Łódź
- Start Łódź, godz. 12.00: UMKS Księżak
Łowicz - Start Łódź;
l 10.00-18.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Finały Pucharu Ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 10.00-14.00: mecze III rundy rozgrywek, godz. 14.00-16.00: mecze

ćwierćfinałowe, godz. 16.00-17.00: mecze
półfinałowe, godz. 17.30: mecz finałowe,
godz. 17.45: uroczyste zakończenie rozgrywek I, II, III i IV ligi ŁoLiF w sezonie
2007/2008;
l 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej seniorów: Pelikan II Łowicz
(V liga) - Żyrardowianka Żyrardów;
l 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Bzura Chodaków;
l 17.00-19.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. kolejka Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów
ŁoLiF; godz. 17.00: Pałac Nieborów - Dagram Łowicz, godz. 18.00: Chiny-Alcatraz
Łowicz - Oldboy Boczki i godz. 18.30: Cygany Bielawy - Afera Łowicz. Pauza: Księżak Łowicz;
l 18.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej seniorów: Olimpia Chąśno (V liga)
- Vagat Domaniewice (klasa B);
Poniedziałek, 3 marca:
l 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Miejska Gimnazjada
Szkolna w piłce siatkowej dziewcząt;
Środa, 5 marca:
l 9.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowych
IMS w minikoszykówce chłopców;
l 16.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej juniorów starszych: Pelikan Łowicz
- Orzeł Nieborów;
Czwartek, 6 marca:
l 9.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowych
IMS w minikoszykówce dziewcząt;
Piątek, 7 marca:
l 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 17. kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz. 15.30: ZSP
nr 1 Łowicz - Gimnazjum nr 2 Łowicz,
godz. 17.00: Karol i Spółka Zduny - Bad
Boys Zduny, II LO Łowicz - BS TKKF 45
Głowno, Pijarska Łowicz - I LO Chełmoński Łowicz, godz. 18.30: Essato Team Łowicz - Agata Team Łowicz i Zatorze Łowicz
- UKS Korabka Łowicz;
l 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 16. kolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz. 18.30: TKKF
BS Głowno - TKKF Księżak, godz. 20:00:
Dzi-koś-ć Chąśno - Voley Płock, LZS Retki - Olczak-Iskra Łowicz i Boys - Zjadacze.
Pauza: TKKF Expandor Głowno.
(p)

Short track - Mistrzostwa Polski Juniorów

Poza stref¹ medalow¹
Sosnowiec, 15-17 lutego. W tegorocznych Mistrzostwach Polski Juniorów
w short tracku wzięli jak zwykle zawodnicy UKS Błyskawica Domaniewice, ale nikomu z podopiecznych trenera Mieczysława
Szymajdy nie udało się choćby zbliżyć do
strefy medalowej. Wśród dziewcząt Marta
Szymczak zajęła siódme miejsca na 1000
i 500 m oraz była ósma na 800 m i ostatecznie zajęła siódme miejsce w klasyfikacji
wielobojowej.
Inna domaniewiczanka - Anna Szymajda była dwa razy ósma: na 1000 i 1500 m,
a w wieloboju była dziewiąta. Ponadto do-

maniewicka sztafeta w składzie: Szymczak,
Beata Chmurska i Beata Grabowicz
wywalczyła siódme miejsce na dystansie
3000 m.
Wśród chłopców najlepiej spisał się Marcin Kantorek, który był szósty na 800m,
siódmy na 1000 m i ósmy w wieloboju.
Natomiast sztafeta Błyskawicy w składzie:
Kantorek, Marcin Kostrzewa i Damian
Sokołowski zajęła siódme miejsce na dystansie 3000 m.
Błyskawica zarówno w klasyfikacji klubowej i klasyfikacji województw wywalczyła z 26. punktami czwarte miejsca.
(p)

Short track - Mistrzostwa Polski Seniorów

Najlepiej w sztafecie
Gdańsk, 21-24 lutego. Jedynym reprezentantem UKS Błyskawica Domaniewice podczas tegorocznych Mistrzostw
Polski Seniorów w short tracku był Marcin
Kantorek, który indywidualnie zajmował
miejsca pod koniec drugiej dziesiątki. Na dystansie 1000 m był 19. miejsce, a na 1500 m

był dwudziesty. Natomiast podopieczni trenera Mieczysława Szymajdy wystartowali także z sztafecie na dystansie 5000 m,
zajmując w składzie: Kantorek, Damian
Kostrzewa, Mateusz Graszka i Rafał
Warda szóste miejsce.
(p)
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Futsal - 13. kolejka III ligi ŁoLiF

Victoria mistrzem III ligi
Łowicz, 23 lutego. Już tydzień wcześniej awans do II ligi zapewniły sobie zespoły Victorii Zabostów Duży i Asbo-PSP
Sochaczew, a ostatnia kolejka III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu miała zadecydować o podziale miejsc na podium.
Ostatecznie mistrzami „trzeciego frontu” okazali się podopieczni trenerki Zofii
Kucharskiej, którzy wyprzedzili zespoły „Strażaków” i Wegi Kocierzew. Zakończenie tegorocznych rozgrywek, wręczenie
pucharów dla najlepszych zespołów odbędzie się już w najbliższą niedzielę - 2 marca o godz. 17.45.
III ligę opuszczają ostatecznie w tym sezonie trzy ostatnie zespoły: Bezedura Łowicz, RTS II Gągolin i oddający seryjnie
walkowery team Domino Łowicz.
13. kolejka III ligi ŁoLiF:
 RTS I Gągolin - AGROS-NOVA
Łowicz 0:3 (0:0); br.: Michał Marcinowski (16), Witold Kunikowski (22) i Mateusz Wójcik (23).
 RTS II Gągolin - SĄSIEDZI Jackowice 1:2 (0:1); br.: Paweł Dutkowski (17)
- Błażej Strzelecki (9) i Radosław Okraska (24).
Żółte kartki: Rafał Wróbel (RTS II) oraz
Błażej Strzelecki (Sąsiedzi).
 BEZEDURA Łowicz - PELIKAN92 Łowicz 4:10 (0:6); br.: Krystian Cipiński (14), Sebastian Cichal (15), Marek Flis
(20) i Piotr Mika (20) - Maciej Pochwała 3
(3, 6 i 10), Konrad Grenda 4 (7, 8, 12 i 19),
Damian Janik (14), Michał Karmelita (15)
i Jakub Czerbniak (19).

Dagram znowu wysoko
Krzysztof Nowogórski 2 (9 i 19) i Krzysztof Olko (18) - Andrzej Workowski (23)
i Adam Wysocki (24).
Pauza: UKS PAŁAC Nieborów.
1. Dagram Łowicz (1)
2 6 18-3
2. Oldboy Boczki (3)
2 6 8-2
3. Afera Łowicz (4)
1 3 5-2
4. Chiny-Alcatraz Łowicz (2) 2 3 7-10
5. UKS Pałac Nieborów (6)
1 0 2-6
6. Księżak Łowicz (5)
2 0 4-10
7. Cygany Bielawy (7)
2 0 2-13
W 3. kolejce VI edycji ŁHLO, która
odbędzie się w niedzielę 2 marca zagrają:
godz. 17.00: Pałac Nieborów - Dagram
Łowicz, godz. 18.00: Chiny-Alcatraz Łowicz - Oldboy Boczki i godz. 18.30: Cygany Bielawy - Afera Łowicz. Pauza: Księżak Łowicz.
(p)

Piłka nożna - eliminacje międzypowiatowe
Wojewódzkich Mistrzostw Zrzeszenia LZS

Dwie pora¿ki Olimpii
Godzianów, 23 lutego. W sali gimnastycznej Gimnazjum w Godzianowie rozegrano eliminacje międzypowiatowe Wojewódzkich Mistrzostw Zrzeszenia LZS w
halowej piłce nożnej seniorów, ale reprezentująca powiat łowickich drużyna Olimpii
Chąśno nie odnieśli sukcesu. Podopieczni
trenera Witolda Kunikowskiego przegrali swoje oba mecze i zajęli ostatecznie
dopiero trzecie miejsce.
 SIERAKOWIANKA Sierakowice
- OLIMPIA Chąśno 2:1; br.: Marcin Matuszewski.
 OLIMPIA Ch. - MALINA Piątek 0:2
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Pieczarka dogoni³a
(27) - Dawid Krupiński 2 (9 i 12) i Bartosz
Kasiński (25).
 CYGANY Bielawy - YAMAKASI
Walewice 6:4 (4:1); br.: Jarosław Wojciechowski (6), Jacek Walczak (7), Grzegorz
Dróżka 2 (13 i 18), Witold Guzek (15) i Mariusz Sibielak (28) - Dawid Rogowski 2 (10
i 17) i Błażej Ciołek 2 (24 i 26).
 PIECZARKA Waliszew - MROGA
Waliszew 4:3 (2:1); br.: Paweł Kaczorowski
(2), Radosław Leśniak (12) i Daniel Pietrzak
2 (21 i 25) - Piotr Bednarek 2 (8 i 38) i Przemysław Rudzki (13)
 GABON Walewice - DESTROYERS
Bielawy 2:6 (1:2); br.: Paweł Warszawski 2 (1
i 20) - Kamil Milczarek 4 (5, 17, 28 i 29), Adrian Sobierajski (6) i Michał Bartosiak (27).
Pauza: WARRIORS Bielawy.
1. Warriors Bielawy (1)
5 15 49-4
2. Pieczarka Waliszew (2)
5 15 26-9
3. Brooklyn Walewice (5)
5 12 34-18
4. Cygany Bielawy (6)
5 10 18-15
5. Mariott Piotrowice (3)
6 10 10-16
6. Oldboy Bielawy (4)
5 8 11-7
7. GTW Chruślin (7)
6 4 21-29
8. Destroyers Bielawy (10) 6 4 16-29
9. Gabon Walewice (8)
5 4 15-21
10. Mroga Waliszew (9)
6 4 11-32
11. Yakamasi Walewice (11) 6 0 16-47
Najlepszym strzelcem bielawskich rozgrywek jest Maciej Rutkowski (Warriors), który zdobył 16. goli, a dalsze miejsca
zajmują: 15 - Jacek Bukowicz (Brooklyn),
po 11: Adrian Legęncki (Warriors) i Kamil
Milczarek (Destroyers), po 10: Dawid Krupiński (GTW) i Daniel Pietrzak (Pieczarka),
a 9 - Piotr Kociak (Warriors).
(p)

Futsal - 12. i 13. kolejka IV ligi ŁoLiF

Emocje do ostatniego meczu
Łowicz, 23-24 lutego. Emocjonujące
były tegoroczne rozgrywki IV ligi ŁoLiF.
Do ostatnich meczów nie było wiadomo kto
osiągnie sukces. Ostatecznie skutecznym finiszem popisała się drużyna Born To Win,
która o jeden punkt wyprzedziła zespoły Perpetuum Mobile i Zetki. Wręczenie pucharów
dla najlepszych ekip odbędzie się w najbliższą niedzielę - 2 marca o godz. 17.45.
12. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 TIGER TEAM Boczki - MWSHP
Łowicz 5:0 (w.o.)
 NAPRZÓD Jamno - WRS Łowicz
6:2 (1:0); br.: Radosław Kosiorek 3 (6, 22
i 24), Łukasz Bednarek (16), Mariusz Wójcikowski (20) i Maciej Sujkowski (21) - Mariusz Kołodziejski 2 (13 i 18).
Żółte kartki: Kamil Kosmowski (Naprzód) oraz Robert Fortuński - 2 (WRS).
Czerwona kartka: Robert Fortuński (WRS)
- dwie żółte.
 BORN TO WIN - PERPETUUM
MOBILE Łowicz 1:2 (1:1); br.: Kacper Woliński (11) - Jacek Kunikowski (5)
i Piotr Żuk (14).

Żółte kartki: Konrad Kosiorek (Born) oraz
Piotr Żuk (Perpetuum).
 NIEBIESCY Łowicz - DESPERACI Głowno 2:7 (2:1); br.: Łukasz Łąpieś
(4) i Tomasz Niewiarowski (10) - Michał
Ludwiak 4 (1, 14, 18 i 19) i Piotr Szczęsny
3 (16, 22 i 24).
 ZOLTAN Łowicz - PŁOMYK-OSP
Łowicz 1:1 (0:0); br.: Grzegorz Karaluch
(21) - Przemysław Szymczak (15).
 EVEX-LO Zduny - WEST Chąśno
0:6 (0:0); br.: Waldemar Kotlarski 2 (17
i 20), Mariusz Gać (14), Daniel Dęgus (21)
i Daniel Lenarczyk 2 (23 i 24).
 OLIMPIA-EKO-SERWIS Niedźwiada - ZETKA Łowicz 3:2 (1:2); br.:
Michał Brzozowski 2 (12 i 13) i Daniel Piotrowski (20) - Mariusz Kapusta (7) i Tomasz
Olczak (9).
Żółte kartki: Marek Pawlak - 2 (Zetka).
Czerwone kartki: Marek Pawlak i Marek
Feliga (obaj Zetka).
13. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 ZETKA Łowicz - TIGER TEAM
Boczki 4:2 (0:1); br.: Tomasz Olczak 2

 MALINA Piątek - SIERAKOWIANKA Sierakowice 1:0
1. Malina Piątek
2 6 3-0
2. Sierakowianka
2 3 2-2
3. Olimpia Chąśno
2 0 1-4
W drużynie Olimpii Chąśno występowali: Rafał Gać - Marcin Matuszewski
(1), Witold Kunikowski, Mariusz Więcek, Arkadiusz Przyżycki, Tomasz Kacprowski, Piotr Klimkiewicz i Bartłomiej
Bogucki - trenerem zespołu jest Witold
Kunikowski, a kierownikiem drużyny
Mariusz Więcek.
(p)

Futsal - I liga ŁoLiF

Walka o tytuł mistrzów Łowicza w futsalu
W najbliższą sobotę 1 marca o rozstrzygnie się tegoroczna walka o tytuł mistrzów
Łowicza w futsalu. Na finiszu rozgrywek
I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu
okazało się, że dwie drużyny: Zatorze-Reki-Mag i Blockersi-Intermarche zgromadzi-
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Piłka nożna - 5. i 6. kolejka BHLPN

Bielawy, 23-24 lutego. Za nami półmetek rozgrywek Bielawskiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej, a na czele wciąż niepokonane
dotąd zespoły Warriors Bielawy i Pieczarka Waliszew.
5. kolejka BHLPN:
 MROGA Waliszew - GABON Walewice 2:2 (2:1); br.: Jacek Rudzki (7)
i Piotr Bednarek (12) - Zbigniew Witczak
2 (3 i 26).
 CYGANY Bielawy - DESTROYERS Bielawy 3:2 (2:2); br.: Jarosław Wojciechowski 3 (8, 15 i 20) - Kamil Milczarek 2 (10 i 12).
 PIECZARKA Waliszew - MARIOTT Piotrowice 2:0 (1:0); br.: Radosław
Leśniak (14) i Daniel Pietrzak (20).
 BROOKLYN Walewice - YAMAKASI Walewice 6:5 (3:2); br.: Kornacki Robert 4
(10, 15, 17 i 22) i Jacek Bukowicz 2 (11 i 17)
- Błażej Ciołek (10) i Tomasz Ulisiak 2 (13
i 17) i Plewka Damian 2 (23 i 30).
Najlepsi w III lidze okazali się gracze Victorii Zabostów Duży.
 WARRIORS Bielawy - GTW ChruŻółte kartki: Mateusz Sokalski (Bezedura) 1. Victoria Zabostów (1)
12 31 38-16 ślin 4:3 (1:1); br.: Maciej Rutkowski 2 (6
2. Asbo-PSP Sochaczew (2) 12 28 40-24 i 22), Przemysław Grzegory (28) i Piotr Kooraz Michał Karmelita (Pelikan-92).
12 26 47-22 ciak (29) - Rafał Sut (10), Dawid Krupiński
 ZATORZE II Łowicz - ASBO-PSP 3. Wega Kocierzew (3)
Sochaczew 4:3 (3:2); br.: Jacek Woźniak 4. Agros-Nova Łowicz (4)
12 22 41-22 (25) i Przemysław Boczek (30).
Pauza: OLDBOY Bielawy.
12 21 29-26
(6), Maciej Krawczyk 2 (8 i 18) i Paweł Jóź- 5. Sąsiedzi Jackowice (6)
6. kolejka BHLPN:
12 21 34-16
wiak (9) - Marcin Płacheta 2 (5 i 24) i Da- 6. Zatorze II Łowicz (5)
 OLDBOY Bielawy - MARIOTT Pio7. Pelikan-92 Łowicz (7)
12 18 39-37
riusz Rosa (10).
12 17 26-22 trowice 2:2 (2:1); br.: Zbigniew Pietrzak 2
 START Złaków Borowy - DOMINO 8. Start Złaków Bor. (8)
Łowicz 5:0 (w.o.)
9. RTS I Gągolin (9)
12 13 9-24 (4 i 7) - Radosław Czekaj (12) i Karol Do12 10 22-44 brzyński (19).
VICTORIAZabostów Duży - WEGA 10. Olimpia II Chąśno (10)
 BROOKLYN Walewice - GTW
12 10 20-39
Kocierzew 1:1 (1:0); br.: Paweł Bolimowski 11. Bezedura Łowicz (11)
12. RTS II Gągolin (12)
12 8 16-37 Chruślin 8:3 (2:2); br.: Jacek Bukowicz
(8) - Michał Stroiński (14).
13. Domino Łowicz (13)
12 3 7-40 3 (2, 18 i 28), Marcin Werwiński 3 (10, 23
Żółta kartka: Marcin Wróbel (Wega).
Paweł A. Doliński i 30), Paweł Werwiński (19) i Robert Redzisz
Pauza: OLIMPIA II Chąśno.

Futsal - Łowicka Halowa Liga Oldboyów ŁoLiF

Łowicz, 9 lutego. Współliderami VI
edycji rozgrywek Łowickiej Halowej Ligi
Oldboyów ŁoLiF są zespoły łowickiego Dagramu i Oldboya Boczki, a na trzecie miejsce
awansowała broniąca mistrzowskiego tytułu łowicka Afera. Przed kolejnymi meczami
wszystkie zespoły muszą uregulować w kasie OSiR Łowicz, które wynosi 300 zł.
2. kolejka ŁHLO:
 CHINY-ALCATRAZ Łowicz - DAGRAM Łowicz 1:8 (1:2); br.: Witold Kunikowski (5) - Piotr Zapisek 4 (8, 13, 17
i 23), Grzegorz Durka (10), samobójcza (16)
i Marcin Borcuch 2 (19 i 22).
 Oldboy Boczki - CYGANY Bielawy 3:0 (0:0); br.: Leszek Mycka (18), Józef
Gładki (21) i Paweł Strycharski (22).
 AFERA Łowicz - KSIĘŻAK Łowicz
5:2 (3:0); br.: Zbigniew Czerbniak 2 (5 i 6),
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ły tyle samo punktów, a że w bezpośrednim
meczu padł remis to, zgodnie z regulaminem, zaistniała potrzeba zorganizowania dodatkowego spotkania. Rozpocznie się ono
o godz. 16.30 w przerwie II Turnieju Samorządowców.
(p) Zespół Płomyka-OSP finiszował całkiem skutecznie...

(15 i 16), Mariusz Kapusta (19) i Robert
Bulski (24) - Łukasz Pietrzak (2) i Jakub
Maliński (20).
Żółta kartka: Wojciech Dróżka (Zetka).
 WEST Chąśno - OLIMPIA-EKOSERWIS Niedźwiada 0:5 (0:2); br.: Michał Brzozowski 3 (3, 12 i 20), Kamil Zabost (18) i Przemysław Zabost (21).
 PŁOMYK-OSP Łowicz - EVEX-LO Zduny 2:1 (1:0); br.: Robert Kuźmiak (5) i Dariusz Urbanek (21) - Sławomir Tataj (17).
 DESPERACI Głowno - ZOLTAN
Łowicz 3:1 (2:1); br.: Krzysztof Kozłowski
2 (8 i 12) i Grzegorz Kozłowski (18) - Jakub
Lelonkiewicz (2).
 PERPETUUM MOBILE Łowicz NIEBIESCY Łowicz 14:0 (6:0); br.: Piotr
Żuk 3 (1, 19 i 20), Grzegorz Kordialik 4
(5, 10, 11 i 24), Jakub Bogucki 3 (6, 7 i 15),
Jacek Kunikowski (14), Bartosz Byczkowski (23) i Krzysztof Lebioda (24).
Żółta kartka: Łukasz Łąpieś (Niebiescy).
 WRS Łowicz - BORN TO WIN 2:6
(2:2); br.: Miłosz Dołgoruki (3) i Dominik
Ziemecki (5) - Maciej Sut 2 (1 i 19), Kacper Woliński 2 (4 i 14) i Konrad Kosiorek
2 (16 i 18).
Żółte kartki: Mateusz Marcinkowski
(WRS) oraz Konrad Kosiorek i Maciej Sut
(obaj Born).
 MWSHP Łowicz - NAPRZÓD Jamno 1:8 (0:6); br.: Robert Chojnowski (21)
- Maciej Sujkowski 2 (1 i 6), Łukasz Bednarek 2 (8 i 15), Mariusz Wójcikowski 2
(9 i 17) i Radosław Kosiorek 2 (10 i 12).
Żółta kartka: Mariusz Wójcikowski (Naprzód).
1. Born To Win (1)
13 26 39-23
2. Perpetuum Mobile (4)
13 25 36-16
3. Zetka Łowicz (2)
13 25 31-18
4. Tiger Team Boczki (3)
13 24 32-26
5. Naprzód Jamno (6)
13 23 45-22
6. Desperaci Głowno (9)
13 22 38-26
7. Olimpia-Eko-Serwis (10) 13 21 35-18
8. Płomyk-OSP Łowicz (8) 13 21 28-20
9. West Chąśno (5)
13 20 34-17
10. WRS Łowicz (7)
13 17 39-36
11. Evex-LO Zduny (11)
13 14 29-39
12. MWSHP Łowicz (12) 13 13 32-36
13. Zoltan Łowicz (13)
13 8 17-36
14. Niebiescy Łowicz (14) 13 0 13-106
Paweł A. Doliński
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XIV OOM w łyżwiarstwie
szybkim na torze długim

Dwa medale Matiego
Tomaszów Mazowiecki, 15-17 lutego. Dwa medale wywalczył podczas
finałów XIV Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w łyżwiarstwie szybkim na torze długim zawodnik z powiatu łowickiego
- Mateusz Fabjański. Zawodnik UKS
Błyskawica Domaniewice sięgnął w Tomaszowie Mazowieckim po brązowy medal na dystansie 3000 m oraz srebrny medal w jeździe drużynowej. W tej ostatniej
konkurencji podopieczny trenera Mieczysława Szymajdy startował wraz z zawodnikami Pilicy Tomaszów Mazowiecki: Łukaszem Badowskim i Arkadiuszem
Bastrzykiem.
Ponadto domaniewiczanin był piąty na
dystansie 5000 m, 14. - na 1500 m oraz
17. - na 500 m, a w wieloboju zajął ostatecznie siódme miejsce.
(p)
500 m:
1. Artur Nogal (Marymont Warszawa) 39,74
2. Mateusz Chabko (Górnik Sanok)
40,72
3. Tomasz Pandyra (SNPTT Zakopane) 41,18
17. Mateusz Fabjański (Błyskawica) 45,21
3000 m:
1. Mateusz Chabko (Górnik Sanok)
4:38,42
2. Artur Nogal (Marymont Warszawa) 4:44,79
3. Mateusz Fabjański (Błyskawica) 4:50,73
1500 m:
1. Artur Nogal (Marymont Warszawa) 2:06,03
2. Mateusz Chabko (Górnik Sanok)
2:08,39
3. Tomasz Pandyra (SNPTT Zakopane) 2:13,25
14. Mateusz Fabjański (Błyskawica) 2:21,62
5000 m:
1. Mateusz Chabko (Górnik Sanok)
8:01,30
2. Mateusz Świerniak (Cuprum Lubin) 8:18,34
3. Mateusz Kozarski (WTŁ Stegny) 8:20,88
5. Mateusz Fabjański (Błyskawica) 8:23,99
Wielobój:
1. Mateusz Chabko (Górnik Sanok) 177,263
2. Artur Nogal (Marymont Warszawa) 180,229
3. Mateusz Kozarski (WTŁ Stegny) 186,726
7. Mateusz Fabjański (Błyskawica) 191,271
Bieg drużynowy:
1. Mazowieckie
4:47,30
2. Łódzkie
4:53,07
3. Dolnośląskie
4:54,22
Punktacja klubowa:
1. Cuprum Lubin
185,33
2. WTŁ Stegny
154,00
3. Marymont Warszawa
109,00
4. Błyskawica Domaniewice
10,00
Punktacja województw:
1. Mazowieckie
278,00
2. Dolnośląskie
185,33
3. Łódzkie
99,00

Spore zainteresowanie startami w zawodach pływackich...

I Pływackie Mistrzostwa Os. Stefana Starzyńskiego

Ferie z Łowicką Akademi¹ Sportu
Łowicz, 19 lutego. W Pływalni łowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się
I Pływackie Mistrzostwa Osiedla im. Stefana
Starzyńskiego o Puchar Burmistrza Miasta
Łowicza. Główni organizatorzy to: Łowicka
Akademia Sportu, zarząd osiedla im. Stefana Starzyńskiego wraz z panią Anną Bieguszewską oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu. Udział w zawodach mógł
wziąć każdy kto ukończył dziesiąty rok życia
a nie miał więcej niż lat piętnaście, a główny cel imprezy to krzewienie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Sędzią głów-

nym zawodów był Dominik Cipiński,
natomiast nad organizacją projektu czuwał
Piotr Kowalski.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi pucharami ufundowanymi przez burmistrza Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego oraz nagrodami ufundowanymi
przez prezesa Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Armanda Rutę. Nagrodę specjalną - puchar Prezesa Łowickiej Akademii Sportu - Kamila Sobola otrzymał za
„ducha walki” najmłodszy uczestnik zawodów - Erwin Ślesiński. Nagroda ta miała

na celu zmotywowanie tych słabszych zawodników, gdyż często się o nich zapomina
i tracą oni zapał do dalszej pracy nad sobą,
a nikt chyba by tego nie chciał - powiedział
prezes Sobol. Tego dnia nikt jednak nie był
przegrany, gdyż oprócz tych upominków
każde dziecko dostało imienny dyplom oraz
kilka drobiazgów, a także batonika i napój
energetyczny.
Organizatorzy już zapowiadają kolejne
Pływackie Mistrzostwa w przyszłym roku,
na które ma być zaproszona sama Otylia
Jędrzejczak. Należy dodać, że są już pla-

ny na kolejne wspólne imprezy organizowane przez zarząd os. Starzyńskiego oraz Łowicką Akademię Sportu: Na dzień dziecka
planujemy akcję ,,Kajaki na Bzurze - pływaj
z nami” - powiedział Cipiński. Serdecznie
dziękujemy ratownikom oraz studentom wychowania fizycznego Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu za pomoc przy organizacji
zawodów - dodał.
Dominik Cipiński
 DZIEWCZYNKI:
1. Dominika Kocak
27,93
2. Michalina Frandzel
31,16
3. Małgorzata Lesiak
34,71
4. Daria Gajewska
35,03
 CHŁOPCY:
1. Michał Wójt
12,90
2. Adrian Dałek
13,41
3. Paweł Piorun
14,87
4. Piotr Wójcik
16,98

Futsal - Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych Województwa Łódzkiego

Zwyciêstwo KN £owicz

Ekipa Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu nie dała szans rywalom...

Łowicz, 24 lutego. W hali łowickiego
OSiR nr 1 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych Województwa Łódzkiego w Futsalu. Rejon Łowicza reprezentowały dwie ekipy: Kolegium Nauczycielskie
w Łowiczu oraz Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej
w Łowiczu.
Przed zawodami duże szanse dawało się
przedstawicielom łowickiego Kolegium
Nauczycielskiego, którego słuchaczami są
piłkarze łowickiego Pelikana. Okazało się,
że faworyci nie zawiedli. Zdecydowanie wygrali swoje trzy pojedynki, w których zdobyli
aż 27 bramek, nie tracąc żadnej, co jest zasługą dobrej obrony i bramkarza Krzysztofa
Dziedzica. Został on oczywiście wybrany najlepszym golkiperem całego turnieju.
Na zakończenie zawodów zespół KN Łowicz został uhonorowany pamiątkowym
pucharem Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu - Bogdana Talarowskiego, który razem z głównym orga-

nizatorem Jackiem Szwarockim wręczył
trofeum. Dwie następne ekipy odebrały puchary Zarządy AZS KU KN Łowicz.
Najlepszym bramkarzem zawodów został
wspominany „Kris” Dziedzic (KN Łowicz),
najlepszym zawodnikiem - Piotr Kobierski (WSHE Sieradz), a królem strzelców
łowiczanin - Maciej Wyszogrodzki
(KN Łowicz), który zdobył aż 13 bramek.
Dzięki zwycięstwu w tym turnieju łowiczanie zagrają w zawodach wojewódzkich,
gdzie będą musieli zmierzyć się z mocnymi
ekipami z rejonu Łodzi i Bełchatowa.
 PWSZ Skierniewice - WSHE Sieradz 1:10 (0:2)
 KN Łowicz - MWSH-P Łowicz 10:0
(4:0); br.: Maciej Wyszogrodzki 6, Grzegorz
Cipiński 2 i Paweł Dziedziela 2.
 MWSH-P Łowicz - PWSZ Skierniewice 2:6 (0:3); br.: Piotr Kosiorek
i samobójcza - Tomasz Melon 3, Paweł
Dymecki, Kamil Szczechowicz i Sławomir Supera.

 WSHE Sieradz - KN Łowicz 0:9
(0:2); br.: Maciej Wyszogrodzki 4, Michał
Ludwiak 2, Grzegorz Cipiński, Mateusz Zimecki i Paweł Dziedziela.
 PWSZ Skierniewice - KN Łowicz
0:8 (0:6); br.: Maciej Wyszogrodzki 3, Mateusz Zimecki 2, Krzysztof Dziedzic 2 i Michał Ludwiak.
 MWSH-P Łowicz - WSHE Sieradz
2:9 (2:3); br.: Arkadiusz Hablewski 2 - Piotr
Kobierski 3, Maciej Sulgan 2, Łukasz Piątkowski, Michał Stolarski, Mirosław Krzos
i Robert Perdek.
1. KN Łowicz
3 9 27-0
2. WSHE Sieradz
3 6 19-12
3. PWSZ Skierniewice
3 3
7-19
4. MWSH-P Łowicz
3 0
4-25
Drużyna Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu grała w składzie: Krzysztof Dziedzic (2 bramki) - Maciej Wyszogrodzki (13),
Paweł Dziedziela (3), Grzegorz Cipiński (3),
Michał Ludwiak (3) i Mateusz Zimecki (3).
Zbigniew Łaziński
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w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Skład tekstu własny.
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Piłka nożna - przygotowania Pelikana II Łowicz

Unia rozbita u siebie

 SAS UNIA-2007 Skierniewice - PELIKAN II Łowicz 2:7 (1:1)
1:0 - Kamil Łojszczyk (30), 1:1 - Tomasz
Rembowski (35), 2:1 - MariuszAdamiec (50),
2:2 - Marcin Kosiorek (55), 2:3 - Marcin Kosiorek (60), 2:4 - Paweł Dziedziela (70), 2:5
- Grzegorz Cipiński (72), 2:6 - Przemysław
Bury (78), 2:7 - Marcin Kosiorek (85).
Pelikan II: Jędrzejewski - Domińczak,
Górski, Demidowicz, Zwierz (65 Surma)
- Cipiński, Patos (60 Bończak), Dziedziela,
Plichta - Rembowski (60 Bury), Kosiorek.

Skierniewice, 16 lutego. W meczu
rozgrywanym przy sztucznych światłach
skierniewiczanie występujący w IV lidze
niespodziewanie zostali rozbici przez piątoligowców z Łowicza. Ekipa Sas Unia-2007
prowadziła 1:0 i 2:1, ale w końcówce spotkania gracze Pelikana II zdobyli aż sześć kolejnych goli. „Królem strzelnicy” w zespole trenera Zbigniewa Czerbniaka okazał
się Marcin Kosiorek, który strzelił rywalom aż trzy gole.
(p)

Piłka nożna - przygotowania Pelikana II Łowicz

Udana inauguracja
 PELIKAN II Łowicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 7:1 (2:0)
1:0 - Sebastian Zwierz (20), 2:0 - Michał
Plichta (28), 3:0 - Jarosław Walczak (48),
4:1 - Przemysław Bury (63), 5:1 - Grzegorz
Cipiński (65), 6:1 - Jarosław Walczak (69),
7:1 - Jarosław Walczak (75).
Pelikan II: Jędrzejewski - Domińczak,
Górski, Demidowicz, Zwierz - Plichta
(68 Bończak), Patos (46 Bury), Cipiński,
Gawlik (46 Zimecki) - Walczak, Rembowski (65 Zabost).

Łowicz, 20 lutego. Inauguracja łowickich jupiterów na stadionie OSiR wypadło nader imponująco. Przy sztucznych
światłach ekipa rezerw Pelikana rozgromiła czwartoligową rawską Mazovię wygryDrużyna Ubojni Drobiu „Piórkowscy” wywalczyła w ostatnim czasie dwukrotnie tytuł mistrzów Polski.
wając aż 7:1.
Ekipa trenera Zbigniewa Czerbniaka
Piłka nożna - VII Mistrzostwa Polski Firm Branży Spożywczej
wygrała 7:1, ale wynik ten mógł być nawet
dwa razy wyższy, a sam Jarosław Walczak mógł strzelić mnie trzy, a co najmniej
siedem goli.
(p)

W debiucie „jupiterów” Pelikan II ograł Mazovię aż 7:1.

Piłka nożna - przygotowania Pelikana II Łowicz

Milan - najsilniejszy rywal

Drugi tytu³
w krótkim czasie

Ostrów Wielkopolski, 23-24 lutego. Znakomicie w VII Mistrzostwach Polski Firm Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej spisała się drużyna Ubojni Drobiu
„Piórkowscy”. Zespół z Woli Cytrusowej,
w którym występuje wielu zawodników
z Łowicza i powiatu łowickiego, wywalczył
w Ostrowie Wielkopolskim tytuł mistrzów
Polski. A trzeba podkreślić, że „Piórkowscy”
pół roku wcześniej okazali się także najlepsi w rozgrywanych w Krakowie II Mistrzostwach Polski Branży Spożywczej w piłce
nożnej sześcioosobowej.
Pierwszego dnia ekipa „Piórkowskich”
pokonała firmę Podravka Polska 7:0
i przegrała drużyną RPC Bebo, ale pomimo tej porażki zajęła w swojej grupie eliminacyjnej pierwsze miejsce. W niedzielne przedpołudnie ekipa „Piórkowskich”
wygrała wszystkie mecze II rundy: lublińską „Solidarność” 4:0, Supravis Gruop z Bydgoszczy 3:0 i kaliską Jutrzenkę
3:1, a w półfinale pewnie pokonała drużynę Danone z Bierunia 5:0 nie dając im
najmniejszych szans.
W finale UD „Piórkowscy” spotkała się
z niepokonaną dotąd drużyną Hochland Pol-

ska z Kazimierza. Po wyrównanym początku ekipa z Woli Cyrusowej osiągnęła zdecydowaną przewagę i udokumentowała ją
dwoma trafieniami Michała Marciniaka,
a po przerwie jeszcze jedną bramkę dołożył
Michał Maciąg. W ten sposób zawodnicy
UD „Piórkowscy” mogli po ostatnim gwizdku sędziego świętować zdobycie drugiego
w krótkim czasie mistrzostwa Polski. Dodatkowo najlepszym bramkarzem mistrzostw
został wybrany Dariusz Słowiński, który
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz czek
finansowy.
Mecze eliminacyjne:
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa PODRAVKA POLSKA 7:0; br.: Marcin
Olejniczak 2, Krystian Bolimowski 2, Bogdan Garnys i Kamil Szymajda.
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa RPC Bebo 0:2
Mecze II rundy:
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa
- SOLIDARNOŚĆ Lublin 4:0; br.: Jarosław Walczak 2, Krystian Bolimowski i Tomasz Stecko.
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa SUPRAVIS GROUP Bydgoszcz 3:0; br.:

Krystian Bolimowski, Jarosław Walczak
i Michał Maciąg.
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa JUTRZENKA S.A. Kalisz 3:1; br.: Krystian Bolimowski, Tomasz Rembowski
i Michał Maciąg.
Mecz półfinałowy:
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa DANONE Bieruń 5:0; br.: Grzegorz Czerbniak, Michał Maciąg, Waldemar Krajewski,
Aba Yomi i Tomasz Rembowski.
Wielki finał:
 PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa HOCHLAND POLSKA Kazimierz 3:0;
br.: Michał Marciniak 2 (6 i 9) i Michał Maciąg (15).
W mistrzowskiej drużynie Ubojni Drobiu „Piórkowscy” grali: Dariusz Słowiński
- Krystian Bolimowski (5. bramek w turnieju), Michał Maciąg (4), Jarosław Walczak
(3), Marcin Olejniczak (2), Michał Marciniak (2), Tomasz Rembowski (2), Grzegorz
Czerbniak (1), Waldemar Krajewski (1), Kamil Szymajda (1), Aba Yomi (1), Tomasz
Stecko (1), Bogdan Garnys (1) i Jarosław
Kubiak - kierownikiem drużyny był Bartłomiej Koszelski.
(p)

cin Danielewicz - zawodnik m.in. łódzkiego ŁKS, Jagiellonii Białystok i Świtu Nowu
Dwór Mazowiecki.
Z kolei w drużynie rezerw zagrali tym
razem dwaj gracze z kadry pierwszego zespołu, którzy nie zagrali w sparingu Pelikana I z OKS 1945 Olsztyn: siłę defensywy
wzmocnił trener Pelikana II - Zbigniew
Czerbniak i napastnik - Marcin Kosiorek. Zabrakło natomiast w łowickiej drużyTenis ziemny - 4. kolejka finałów Łowickiej HALT
nie graczy, którzy występowali w tym czasie
w rozgrywkach zakładowych w ekipie Piórkowscy Wola Cyrusowa: Jarosława Walczaka i Tomasza Rembowskiego. Był
to zdecydowanie najsilniejszy rywal, z jakim
3 1 3:4
Łowicz, 24 lutego. Tenisiści walczą- gniew Rojek, który również może liczyć 6. Jacek Okoński
przyszło na razie zmierzyć się łowiczanom,
7. Igor Kucharski
2 1 2:3
a remis zapewnił naszej ekipie „Marcel” cy na kortach w hali sportowej łowickiego się w walce o „pudło”.
3 1 3:5
W grupie słabszej liderem nadal jest Pa- 9. Radosław Kucharski
Kosiorek.
(p) OSiR nr 2 o tytuł mistrza Łowicza w HALT,
4 1 3:6
czyli Łowickiej Halowej Amatorskiej Lidze weł Kowalski, który w niedzielę poko- 10. Grzegorz Gawroński
Krzysztof Kuciński
4 1 3:6
Tenisowej zakończyli ferie zimowe, rozgry- nał Andrzeja Buckiego. Tuż za nim jest
2 0 1:4
para, która również wygrała swoje niedziel- 11. Krzysztof Wieczorek
wając 4. kolejkę spotkań.
3 0 2:6
W grupie mistrzowskiej nie zawodzi, jak ne pojedynki: Grzegorz Kordialik i Mar- 12. Grzegorz Urbanik
4. kolejka - finały o miejsca 13-23: Łukasz
do tej pory, faworyt Paweł Rojek z Głow- cin Lesiak.
4. kolejka - finały o miejsca 1-12: Jaro- Walczak - Marcin Lesiak 0:2 (1:6, 4:6), Pana, który w czwartym spotkaniu odniósł
znów zwycięstwo i jest samodzielnym li- sław Krzeszewski - Krzysztof Wieczorek weł Kowalski - Andrzej Bucki 2:0 (7:6, 6:4),
derem. Bez porażki pozostaje również Da- 2:0 (6:1, 6:0), Daniel Grzywacz - Radosław Grzegorz Kordialik - Zbigniew Gajewski
niel Grzywacz, który w niedzielę pokonał Kucharski 2:1 (6:4, 3:6, 6:4), Zbigniew Ro- 2:0 (6:1, 6:1).
4 3 7:3
doświadczonego w ligowych bojach Ra- jek - Grzegorz Urbanik 2:0 (6:3, 6:3), Paweł 1. Paweł Kowalski
2 2 4:1
dosława Kucharskiego. W łowickim Rojek - Krzysztof Kuciński 2:0 (6:2, 6:4), 2. Grzegorz Kordialik
3 2 4:2
pojedynku górą okazał się Mariusz Czu- Mariusz Czułek -Grzegorz Gawroński 2:0 3. Marcin Lesiak
1 1 2:1
łek, który pokonał Grzegorza Gawroń- (6:2, 6:1), Jacek Okoński - Igor Kucharski 4. Jan Kuś
2 1 2:2
skiego 2:0. Młody Igor Kucharski, któ- 2:0 (7:6, 6:2). Zaległy mecz 3. kolejki: Ra- 5. Łukasz Walczak
Zdzisław Chmielewski
2 1 2:2
ry jest w stanie powalczyć nawet o miejsce dosław Kucharski - Jarosław Krzeszewski
7. Cezary Rybiński
2 1 4:5
na podium, nie sprostał tym razem Jacko- 0:2 (4:6, 0:6).
8. Sławomir Karmelita
3 1 3:4
4 4 8:1
wi Okońskiemu z Głowna przegrywa- 1. Paweł Rojek
9. Andrzej Bucki
3 1 3:5
3 3 6:1
jąc 0:2. Bardzo dobry weekend miał Ja- 2. Daniel Grzywacz
3 1 2:4
4 3 6:3 10. Piotr Czerwiński
rosław Krzeszewski, który odniósł dwa 3. Zbigniew Rojek
2 0 0:4
4 3 4:3 11. Zbigniew Gajewski
cenne zwycięstwa i awansował na czwartą 4. Jarosław Krzeszewski
Zbigniew Łaziński
4 2 4:5
pozycję. Na trzeciej lokacie znajduje się Zbi- 5. Mariusz Czułek
Sebastian Zwierz (z prawej) gra coraz lepiej...

 PELIKAN II Łowicz - MILAN Milanówek 1:1 (0:1)
1:1 - Marcin Kosiorek (70).
Pelikan II: Jędrzejewski - Domińczak,
Czerbniak, Górski, Zwierz (46 Bończak) Patos, Demidowicz (75 Zabost), Cipiński,
Zimecki - Plichta (60 Bury), Kosiorek.
Łowicz, 23 lutego. Kolejnym rywalem naszych rezerwistów był Milan Milanówek - zespół występujący w Mazowieckiej
Lidze Seniorów (V liga), a nowym szkoleniowcem tej drużyny jest pracujący do niedawna w Łowiczu Jacek Cyzio. W składzie tej ekipie pojawili się dodatkowo dwaj
doświadczeni zawodnicy: grający ostatnio
w Pelikanie Maciej Terlecki (nie przyjechał do Łowicza, komentował w tym czasie
mecz Groclin - Legia w Canal+) oraz Mar-

Grzywacz przed i za Rojkiem
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Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Pelikan gra do koñca

Koszykarze Księżaka mają bardzo duże szanse na zdobycie tytułu mistrzów województwa łódzkiego.

Koszykówka - 12. kolejka III ligi

Gospodarze bardzo nerwowi
tuacji, a dla niektórych zakończyły się one
dyskwalifikacją.
Pojedynek dobrze zaczęli miejscowi,
trafiając „trójkę”. Po pięciu minutach gry
był remis 11:11, jednak już po chwili łowiczanie wygrywali 17:11, po dobrych akcjach Adriana El-Warda, Rafała Mroza
i celnych osobistych Roberta Kucharka.
W kolejnej akcji „za trzy” celnie rzucił Piotr
Niewiadomski i było 20:13. Po dziesięciu
minutach nasi koszykarze wygrywali 24:17
i nic nie zapowiadało, że może być nerwowo. W 12. minucie było już 29:19 i to chyba trochę zdenerwowało trenera gospodarzy Jarosława Żaka, który miał uwagi
do pracy sędziów. Po jedynym z fauli ofensywnych na Bartoszu Włuczyńskim
trener miejscowych nie wytrzymał nerwowo i wkroczył na parkiet wyrażając swoją
opinię o pracy arbitra. Zamieszanie zaczęło się faulem technicznym, a skończyło się
dyskwalifikacją trenera Żaka, który musiał
opuścić halę. Konsekwencjami tego zachowania było sześć rzutów osobistych dla łowiczan, z których cztery Włuczyński trafił.
Zatem w 16. minucie Księżacy wygrywali już 40:23. W końcówce kwarty Kucha-

Koszykówka - 12. kolejka III ligi mężczyzn

Jedn¹ nog¹ w fina³ach
Do zakończenia tegorocznych rozgrywek
III ligi mężczyzn Łódzkiego Związku Koszykówki pozostały już tylko dwie kolejki,
a prowadzący w tabeli łowicki Księżak ma
wciąż dwa punkty przewagi nad rywalami.
Wszystko więc wskazuje na to, że ekipa
trenera Cezarego Włuczyńskiego wywalczy w tym sezonie tytuł mistrzów województwa łódzkiego. W dwóch meczach
łowiczanie muszą choć raz wygrać, a pozostały nam jeszcze do rozegrania mecze w Łodzi: z ŁKS II i ostatnim w tabeli Startem.

12. kolejka III ligi: Start Łódź - Junak
Radomsko 77:79, ŁKS II Łódź - PKK 99
Pabianice 79:70, AZS II Kutno - UMKS
Księżak Łowicz 66:93, Basket-Squad Łódź
- Ósemka Skierniewice 66:81.
1. Księżak Łowicz (1)
12 22 992:773
2. ŁKS II Łódź (2)
12 20 926:814
3. Ósemka Skierniewice (3) 12 20 934:828
4. AZS II Kutno (4)
11 17 802:808
5. Basket-Squad Łódź (5) 12 17 899:922
6. PKK 99 Pabianice (6)
11 16 863:733
7. Junak Radomsko (7)
12 15 814:1037
8. Start Łódź (8)
12 14 772:1087
W 13. kolejce III ligi ŁZKosz, która odbędzie się w niedzielę 2 marca, a zagrają
wówczas: godz. 11.00: Start Łódź - AZS
II Kutno, ŁKS II Łódź - UMKS Księżak
Łowicz, godz. 17.00: Ósemka Skierniewice - Junak Radomsko i Basket-Squad Łódź
- PKK 99 Pabianice.
Paweł A. Doliński

Studzińskiego próbował „sprawdzić”
Dariusz Zjawiński. Po kwadransie niecelnie przymierzył testowany w Świcie serbski napastnik - Jovića Vecević, a wkrótce
bramce rywali zagrozili także miejscowi. Po
rzucie rożnym Michała Adamczyka silną
główką popisał się Marcin Pacan, ale jego
strzał obronił Bartłomiej Fogler.
Po wspominanych zmianach gra łowiczan
wyglądał już znacznie lepiej, ale niespodziewanie bramkę zdobyli nowodworzanie.
W 63. minucie Łukasz Barankiewicz
ograł Marcina Stańka, a idealne podanie
między naszych obrońców otworzyło drogę
do bramki Zjawińskiemu.
Łowiczanie nie załamali się i zapewnili sobie ostatecznie zwycięstwo. Najpierw
wyrównał po rzucie rożnym w 76. minucie
Zbigniew Czerbniak (nasz lewonożny
stoper zdobył gola prawą nogą), a na minutę przed końcem wynik spotkania ustalił
Piotr Gawlik.
Po raz kolejny w meczu ze Świtem testowani byli Czech Josef Petřík oraz występujący poprzednio w Koronie Kielce - Przemysław Cichoń i obaj potwierdzili swoją
przydatność do gry w Pelikanie. Nie znalazł
natomiast uznania w oczach naszego szkoleniowca Mariusz Gnyla (VfB AdmiraWacker Mödling), który po środowym spotkaniu został odesłany z Łowicza.
Paweł A. Doliński

rek dobił trzema akcjami AZS, w którym
jeszcze nie dawno grał i do przerwy Kutno
przegrywało 32:50, zatem praktycznie było
„po zawodach”.
Trzecia odsłona należała jednak do AZS,
który wykorzystał chwilę rozprężenia w szeregach Księżaka i doszedł do wyniku 65:56.
Jednak ostatnia kwarta to popis skuteczności
w rzutach wolnych w wykonaniu łowiczan.
Gospodarze grali bardzo brutalnie i często
faulowali. Nasi zawodnicy trzynaście razy
stawali na linii rzutów wolnych i tylko raz
się pomylili. Bezbłędny był Kucharek, który trafił dziewięć „osobistych”.
Trener Włuczyński tak podsumował występ swojego zespołu: Zagraliśmy bardzo
dobry mecz. Byliśmy konsekwentni w obronie i w ataku. Moi zawodnicy zdecydowanie dominowali na desce, a w ataku dobrze
wykorzystaliśmy wysokich graczy Kucharka i Mroza. To było kluczem do zwycięstwa
w tym spotkaniu.
W 13. kolejce koszykarze Księżaka zagrają Łodzi z drugim zespołem ŁKS i już
wówczas łowiczanie mogą sobie zapewnić mistrzostwo w tegorocznych rozgryw- Piłkarze łowickiego Pelikana do końca walczyli z nowodworskim Świtem
kach III ligi.
Zbigniew Łaziński o zwycięstwo. Skutecznie...

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 28 lutego do 5 marca
„Jeśli luty ciepło trzyma, będzie jeszcze w marcu zima”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w regionie kształtować będzie
niż znad Skandynawii. Z zachodu napływa ciepła i wilgotna
masa powietrza polarno-morskiego.
n Czwartek - Piątek: W ciągu dnia na zachmurzenie
umiarkowane do dużego, miejscami występować będą opady
deszczu, ale ciepło - chociaż w kalendarzy zima!
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w czasie opadów słaba. Wiatr: zachodni
i południowo-zachodni, umiarkowany,
okresami silniejszy. Temp. max w dzień: + 5 ºC
do + 7 ºC. Temp. min w nocy: + 3 ºC do + 1 ºC.
n Sobota - Niedziela: Pochmurno
z przejaśnieniami, okresami z opadami deszczu
lub deszczu ze śniegiem oraz chłodniej.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni, umiarkowany do silnego i porywistego.
Temp. max w dzień: + 5 ºC do + 2 ºC.
Temp. min w nocy: 0 ºC do - 2 ºC.
n Poniedziałek - Środa: Pochmurno z przejaśnieniami,
okresami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba. Wiatr: zachodni
i południowo-zachodni, umiarkowany. Temp. max w dzień: + 2 ºC
do + 6 ºC. Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 2 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 AZS II Kutno - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 66:93 (17:24, 15:26, 24:15,
10:28)
Księżak: Robert Kucharek 30, Adrian ElWard 22, Rafał Mróz 15, Piotr Niewiadomski 13 (2x3) i Bartosz Włuczyński 9 (1x3)
oraz Maciej Siemieńczuk 4, Michał Banasiak i Przemysław Duranowski 4.
AZS II: Łukasz Janczura 14, Arkadiusz
Stachera 12 (1x3), Filip Truściński 12, Łukasz Redzy 10 (2x3) i Piotr Nowakowski 7
(1x3) oraz Michał Pawlak 5, Piotr Czajkowski 4, Michał Ziębiński 2 i Emil Janczura.
Sędziowali: Mariusz Krzewiński (Zgierz)
i Marek Grobarek (Łódź).
Łowicz, 24 lutego. W niedzielę na zakończenie ferii zimowych koszykarze łowickiego Księżaka, walczący o awans do
II ligi zagrali w Kutnie rewanżowe spotkanie z tamtejszym AZS II, który jest zapleczem drugoligowej drużyny. Podopieczni
trenera Cezarego Włuczyńskiego w listopadzie w pierwszym pojedynku wygrali
w Łowiczu, po emocjonującym momentami pojedynku, 73:58. Teraz gospodarze bardzo chcieli się odegrać i to zadecydowało, że
w meczu nie zabrakło wielu nerwowych sy-

 PELIKAN Łowicz - ŚWIT Nowy
Dwór Mazowiecki 2:1 (0:0)
0:1 - Dariusz Zjawiński (63), 1:1 - Zbigniew Czerbniak (76), 2:1 - Piotr Gawlik (89).
Pelikan: Studziński - Pastuszka (46 Cichoń), Pacan (46 Staniek), Czerbniak, Petřík - Wyszogrodzki (46 Gnyla), Styszko
(60 Łochowski), Jóźwiak (60 Wilk), Kardasz
(60 Hyży), Adamczyk (60 Gawlik) - Kosiorek (60 Kowalczyk).
Świt: Fogler (46 Lewandowski) - Jędrzejczyk, Reginis, Gurzęda, Lendzion - Gumowski (74 Koziara), Obem, Wojtczak (78 Podemski), Kołakowski (46 Kabala, 67 Dębek)
- Jovića Vecević (46 Barankiewicz), Zjawiński (74 Kabala).
Łowicz, 20 lutego. Trener Bogdan
Pisz w meczu z trzecioligowym Świtem
Nowy Dwór Mazowiecki postanowił dać
szansę od pierwszych minut graczom, którzy w ostatnich meczach grali nieco mniej,
albo ogólne nie grali. Bezbarwna pierwsza
połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji,
a bezbramkowy wynik odzwierciedlał sytuację na boisku. Po przerwie łowicki szkoleniowiec dokonał trzech zmian, a po kolejnym kwadransie kolejnych pięciu i obraz gry
się zupełnie zmienił.
W pierwszej części sytuacje obu drużyn
dałoby się zliczyć na palcach jednej ręki.
Na początku naszego bramkarza - Jakuba

