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Dziś piszemy:
 Były wiceburmistrz

Radni ponownie wspomagają Pelikan

rezygnuje

350 tysięcy zł z ratusza może pomóc klubowi dokończyć budowę trybun

z mandatu radnego.
czytaj na str. 3

W czwartek 28 lutego
Rada Miejska w Łowiczu
jednogłośnie przyjęła
uchwałę o zmianach
w budżecie miasta, w tym
o przerzuceniu 350 tys. zł
z nadwyżki budżetowej
na promocję - poprzez
przekazanie tej kwoty
klubowi piłkarskiemu
Pelikan, który - zdaniem
radnych - tę promocję
znakomicie realizuje.

 Ta konstrukcja

na pewno wytrzyma
- o budowie wiaduktu
nad Seminaryjną.
czytaj na str. 9
 Co z nazwami

Gwardii Ludowej
w Bełchowie
i w Dzierzgówku.
czytaj na str. 13
 Bolesław Heichman

- nowy wicestarosta
Przybliżamy jego sylwetkę.
czytaj na str. 17
 Runęła rudera
przy Żabiej.
czytaj na str. 7

U

chwała weszła do programu sesji na
wniosek burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, wcześniejszy impuls był jednak
ze strony radnych. Wniosek odczytał przewodniczący rady Henryk Zasępa. Poinformował biorących udział w głosowaniu, że
grupa 15 radnych złożyła pismo w sprawie zwiększenia wydatków na promocję
o 350 tys. zł i przeznaczenie ich na finansowanie realizowanej przez drugoligową
drużynę piłkarską KS Pelikan promocji Łowicza na terenie kraju. Pod wnioskiem podpisali się radni.
W uzasadnieniu wniosku napisali, że
klub, startując w drugiej lidze piłki nożnej,
reklamuje miasto na terenie całego kraju,
m.in. poprzez obecność w ogólnopolskich
w mediach drukowanych i elektronicznych.
W każdym z nich słowo Łowicz jest wymieniane wielokrotnie. Ponadto nazwa miasta
pojawia się na koszulkach, biletach, transparentach klubu, jak i kibiców.
Przed samym głosowaniem głos zabrał
radny Stanisław Plichta, który powiedział,
że awans drużyny Pelikana do II ligi to
ogromny sukces klubu, ale przede wszyst-

Prace przy budowie trybun są już zaawansowane. Na zalanych fundamentach powstają mury, na których będzie się
wspierać konstrukcja trybun.
kim miasta, które zaczyna być kojarzone z tą
ligą. Przekazanie 350 tys. zł klubowi ułatwi
mu spełnić wymogi, jakie na drugoligowe
kluby nakładają przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chodzi przede wszystkim
o najpilniejszą obecnie rzecz, jaką jest powiększenie trybun dla publiczności.

Głosowanie nad projektem uchwały
wypadło zdecydowanie po myśli inicjatorów: decyzję podjęto jednogłośnie,
choć gwoli prawdy, w czasie gdy radni
podnosili ręce, na sali obrad nie było m.in.
radnej Ewy Zbudniewek. Powiedziała
nam ona później, że nie była to wprawdzie

manifestacja jej negatywnego stosunku
do uchwały, bo wyszła by odebrać telefon komórkowy, ale uchwale jest przeciwna. - Klub ma osobowość prawną,
i tak naprawdę jest samofinansującą
się firmą.
dok. na str. 4

Mały Arsenał - 63 lata później
45 minut ma trwać widowisko historyczne zatytułowane „Łowicz
1945 - uwolnić „Cyfrę” - łowickie
drogi ku wolności”. Już w najbliższą sobotę, 8 marca, o godz. 15.45
zostanie ono zaprezentowane przy
ul. Kurkowej w Łowiczu przez grupy rekonstrukcyjne oraz uczniów łowickich szkół.
o druga już lekcja historii na żywo, jaką
organizują władze samorządowe miasta.
TPrzypomnijmy,
że w październiku ubiegłego roku w Łowiczu odbyła się rekonstrukcja
walk o miasto z września 1939.

Tym razem przybliżona zostanie historia wydarzeń po 17 stycznia 1945, a wiec
aresztowania członków AK oraz głośna akcja odbicia więźniów, która miała miejsce
8 marca 1945 roku. Uroczystości związane z 63. rocznicą wydarzeń rozpoczną się
powitaniem uczestników, co planowane jest
o godz. 15 na ul. Kurkowej w Łowiczu,
gdzie mieściło się więzienie NKWD. Następnie będzie czas na przemówienie burmistrza, uczestników i świadków akcji: Zbigniewa Fereta, Jerzego Miecznikowskiego,
Mariana Szymańskiego, Wojciecha Tomczaka, Eugeniusza Nowakowskiego oraz ks.
Stefana Wysockiego.
dok. na str. 2

Deluga do “Marszałkowa”, Wicher nie jest dyrektorem
Dymisja wicestarosty Eugeniusza Bobrowskiego, o której pisaliśmy przed tygodniem, nie jest ostatnią zmianą, jaka zaszła w łowickim
starostwie.

Z

dniem 1 marca dotychczasowa dyrektor Wydziału Oświaty tegoż starostwa
Teresa Wicher otrzymała od starosty Janusza Michalaka propozycję pracy na stanowisku inspektora w wydziale ochrony środowiska. Propozycję przyjęła. Zmiana odbyła

się za porozumieniem stron, tak więc strony o żadnych zarzutach się nie wypowiadają. Światło na odwołanie dyrektorki rzucają
jednak wydarzenia związane z odwołaniem
wicestarosty. Bobrowski był odpowiedzialny w zarządzie za oświatę. Starosta
Michalak zapowiedział, że po dymisji wicestarosty sam zajmie się nadzorem nad
oświatą, ma bowiem zastrzeżenia do funkcjonowania tego wydziału. Nowy dyrektor wydziału oświaty wyłoniony zostanie
w drodze konkursu. Do czasu jego ogło-

szenia obowiązki dyrektora starosta
powierzył sekretarz starostwa Magdalenie Pietrzak.
Nie jest to jedyna dyrektorska zmiana
w łowickim starostwie. 29 lutego rozstał
się z Wydziałem Ochrony Środowiska długoletni jego dyrektor Ryszard Deluga. Został bowiem wicedyrektorem Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi. Także w tym przypadku ogłoszony zostanie konkurs.
dok. na str. 6
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Mleczarnia prawie stoi
Prezes Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu Jan
Dąbrowski przyznał
w rozmowie z NŁ, że wobec
konieczności wyłączenia
z użycia zakładowej
oczyszczalni ścieków,
w następstwie uszkodzeń,
o których pisaliśmy przed
tygodniem, zakład
w Łowiczu praktycznie stoi
z produkcją. W tej chwili jest
ona realizowana na poziomie
30%, rozlewane jest wyłącznie
mleko UHT, 50 % załogi
zostało wysłane na urlopy.
ardzo duże - tylko tyle usłyszeliśmy
od prezesa spółdzielni, gdy zapytaliB
śmy go o wysokość strat, jakie wobec tej

sytuacji ona ponosi. Niewiele zmienia tu
przeniesienie części produkcji do zakładów łowickiej OSM w Toruniu i Koninie.
- Robimy wszystko, co w naszej mocy, by
uruchomić oczyszczalnię, jest to w naszym

interesie - powiedział nam prezes i dodał,
że przyspieszona zostanie realizacja planów
jej modernizacji, która wykluczy takie kryzysowe sytuacje. Zostaną one przeprowadzone w czasie najbliższych 15 miesięcy,
a nie jak planowano w 2010 roku.
Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Anna
Diehl powiedziała nam, że od godz. 17.00
piątku 29 lutego, zgodnie z decyzją administracyjną, która weszła w życie w trybie
natychmiastowym, oczyszczalnia OSM nie
spuszcza ścieków do rzeki Bzury. Przypomnijmy, że w wyniku nielegalnego zrzutu do kanalizacji, dokonanego przez kogoś
prawdopodobnie w Popowie, osady czynne
oczyszczające ścieki w oczyszczalni OSM,
do której te ścieki trafiają, całkowicie umarły, tracąc swoje własności, zostały spłukane do Bzury.
Ich obecność w rzece jest zauważalna,
o czym poinformował nas prezes łowickiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego
Włodzimierz Kasztalski. Z jego obserwacji
wynika, że w korycie rzeki w wielu miejscach widoczna jest zawiesina, która przykryła roślinność i czyste dotąd dno rzeki. OSM, jak zapowiedziała Diehl, będzie

musiała przeprowadzić oczyszczanie rzeki
z osadu. Jak powiedziała nam specjalista
od ochrony środowiska w łowickiej OSM
Bożena Pietraszkiewicz, prace te zostały
już przeprowadzone, przez kilka dni ponad
30 pracowników wybierało osady z dnia
rzeki. Akcja taka, na odcinku ok. 2 km rzeki od wylotu z oczyszczalni, zakończyła się
w ostatni wtorek 4 marca.
Diehl przyznała w rozmowie z nami,
że inspektorzy WIOŚ są obecnie częstymi
gośćmi na oczyszczalni. Niewykluczone
jest, jej zdaniem, by do zniszczenia czynnych osadów oczyszczalni doszło w wyniku nielegalnego wpuszczenia nieczystości
do kanalizacji sanitarnej w Popowie. - Nie
jest to jednak dla nas żadna nowość, w Łodzi mamy z tym bardzo często do czynienia.
Doszło nawet do tego, że na peryferiach Łodzi zakładane są na tych studzienkach kłódki - powiedział nam kierownik.
W tej chwili oczyszczalnia OSM próbuje
odzyskać swoją sprawność, przyjmuje wyłącznie ścieki komunalne, które funkcjonują w obiegu zamkniętym. Odbudowuje osady czynne, które są dostarczane jej
z oczyszczalni miejskiej oraz z oczyszczalni
firmy Geonova w Józefowie. Do Józefowa

trafiają też wydzielane przez spółdzielnię
nieczystości o wyższym stężeniu, zarówno
z zakładu, jak i z oczyszczalni.
Od piątku 29 lutego oczyszczalnia miejska w Łowiczu przyjmuje też łagodniejsze ścieki zakładowe. Dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych w Łowiczu Cezary Kołodziejski powiedział nam, że umowa obejmuje marzec. Ścieki są cały czas
kontrolowane, w przypadku przekroczenia
ustalonych norm nie będą przyjmowane.
Nie ukrywa on, że boi się, by oczyszczania
miejska nie ucierpiała od ścieków, jakie trafiają z OSM do sieci.
Nikt, z kim rozmawialiśmy, nie potrafił
odpowiedzieć na pytanie, ile będzie trwał
ponowny rozruch oczyszczalni OSM.
Anna Diehl z WIOŚ w Łodzi powiedziała
- Nie ma na to reguły. Bożena Pietraszkiewicz powiedziała nam, że szybkiemu tempu tego procesu nie sprzyja obecna nie za
wysoka temperatura powietrza, dlatego
nie wykluczała skorzystanie z nagrzewnic.
W tej chwili na oczyszczalni montowane są nowe urządzenia do napowietrzania,
które mają wspomóc proces oczyszczania ścieków.
(tb)
dok. ze str. 1

Mały Arsenał
- 63 lata później

godz. 15.30 odbędzie się wręczeO
nie listów gratulacyjnych oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Samo widowisko historyczne rozpocznie
się o godz. 15.45 i ma się składać z czterech
części. W pierwszej przedstawiona zostanie
scena okupacyjna. Będzie więc likwidacja donosicieli, niemiecki patrol i Niemiec,
który zostanie rozbrojony, a potem zlikwidowany. Tematem drugiej odsłony będzie
wyzwolenie, a więc walka uliczna, zdobycie miasta i wejście ludowej władzy. Kolejna część to zatrzymania członków AK
przez UB i doprowadzenia aresztowanych
do więzienia. Ostatnia odsłona to odbicie
Cyfry: akcja na bramę więzienia i uwolnienie więźniów. Warto być w sobotę na Kurkowej - bo to była nasza, łowicka historia.
Nasz „mały Arsenał” - bo tak jak pod warszawskim Arsenałem koledzy odbili „Rudego”, tak tu odbili „Cyfrę”.
(mwk)

Wczorajszy ranek, 5 marca, zupełnie nie był podobny do innych, szarych dni tej zimy. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do krajobrazu wiosennego, na trawnikach jest coraz bardzie zielono, a na wierzbach pojawiły się bazie. Tymczasem naszym oczom ukazała się czysta biel śniegu. Aż żal, że na tak krótko.

Za tydzień pierwszy
dodatek o zdrowiu

D

o następnego numeru Nowego Łowiczanina dołączony zostanie, po raz
pierwszy, oczywiście gratis, ciekawy,
16-stronicowy dodatek „Teraz Zdrowie”.
Będziemy go dołączać do NŁ raz na miesiąc. W najbliższym, marcowym numerze,
przeczytacie m.in. o tym, jak spać, by nie
bolały plecy, o tym czy bać się krwawienia z nosa, o dietach, jakie warto stosować
w zaparciach i in. Mamy nadzieję, że dodatek spodoba się naszym czytelnikom.
„Teraz Zdrowie” już w następny czwartek
13 marca w Nowym Łowiczaninie. Redakcja

kronika
policyjna
n 29 lutego o godz. 20.05, policjanci
KPP w Łowiczu podczas interwencji na os.
Reymonta w Łowiczu zostali znieważeni
przez 4 młode osoby z Łowicza. Użyli oni
wobec policjantów wykonujących czynności
służbowe słów wulgarnych i obelżywych.
19-latkowi i 20-latkowi przedstawione zostały już zarzuty. Dwaj pozostali są nieletni
(15 i 16 lat), dlatego za czyn odpowiedzą
przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich.
n 29 lutego o godz. 15.40 funkcjonariusze
z Zakładu Karnego w Łowiczu w paczce
z żywnością, która była adresowana do
jednego z osadzonych, ujawnili 5,15 mg
marihuany.
n 2 marca o godz. 18.25 nieznani sprawcy
odcięli i usiłowali ukraść 50 m przewodu
jezdnego trakcji kolejowej Łowicz Przedmieście - Domaniewice.
n 2 marca o godz. 13, w rejonie dworca
PKP przy ul Dworcowej w Łowiczu nieznani

Wypadek w Łasiecznikach
4 marca doszło w Łasiecznikach do wypadku, w wyniku którego do szpitala trafił 37-letni kierowca Fiata 126p Dariusz J.
Mieszkaniec Żyrardowa jechał z Łasiecznik w kierunku Bolimowa. Około godziny 9 rano z niewiadomych przyczyn stracił
panowanie nad swoim maluchem, na łuku
wypadł z drogi i uderzył w drzewo.
Trafił do szpitala z uszkodzeniem kręgów
szyjnych i złamaną nogą. Na miejscu zdarzenia pobrano mu krew, jednak do chwili zamknięcia numeru NŁ nie było jeszcze wiadomo, czy mężczyzna był trzeźwy. (wcz)

Ukradł 1000 złotych

N

ieznany sprawca włamał się 1 marca
do domu mieszkalnego w Bolimowie.
Około 17.00 wyważył łomem drzwi
wejściowe do domu Karoliny Sz. W szafce
stała szklanka, w której kobieta przechowywała 1000 złotych. Pieniądze padły łupem
złodzieja. Wraz ze zniszczonymi drzwiami
szkodę oszacowano na 1300 zł. Śledztwo
prowadzą bolimowscy policjanci. (wcz)

Gmina Łyszkowice

Przybędzie dwieście lamp

P

rzetarg nieograniczony, w którym wyłoniony ma zostać dostawca dwustu
energooszczędnych lamp oświetleniowych, do zamontowania na istniejących
na terenie gminy Łyszkowice słupach, ma
być rozstrzygnięty w najbliższy poniedziałek, 10 marca. Termin dostawy lamp określono wstępnie do 31 marca. Pierwsze lampy mają zostać zamontowane natomiast już
w pierwszych dniach kwietnia. Nowe lampy
sodowe mają być energooszczędne i dostosowane do oświetlania terenów otwartych
oraz ulic. W pierwszej kolejności „doświetlane” mają być następujące miejscowości:
Kalenice, Czatolin i Stachlew Jatki. (mak)

Usuwali śnieg z dachu szkoły

C

iężki i mokry śnieg zalegający 5 marca
na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Sobocie wydawał się być zagrożeniem, dlatego władze zwrócił się o pomoc
do straży pożarnej. W szkole planowana jest
wymiana poszycia dachowego, natomiast
niedawno pomalowane zostały klasy. Obawiano się, że cała praca pójdzie na marne
i ściany klas zostaną zalane. Usuwaniem
śniegu zajęli się bielawscy strażacy.
(wcz)

sprawcy, wykorzystując nieuwagę 30-letniej
mieszkanki Głowna, ukradli jej z torebki telefon komórkowy marki Motorola, wartości
około 1.300 zł.
n 4 marca policjanci ustalili dwóch
sprawców usiłowania rozboju, do którego
doszło kilka dni wcześniej. Wtedy policja
otrzymała zgłoszenie, że dwóch nieznanych sprawców zażądało od 17-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego wydania
telefonu komórkowego. Nie osiągnęli
celu dzięki reakcji przechodzącego obok
mężczyzny. Okazało się, że sprawcami
są dwaj 18-letni mieszkańcy powiatu
łowickiego. Prokuratura Rejonowa
w Łowiczu zastosowała wobec nich dozory
policyjne.
n 4 marca około godziny 21.50 na ulicy
Mostowej w Łowiczu policjanci podczas
legitymowania dwóch młodych mężczyzn
znaleźli u 25-letniego mieszkańca Łowicza dealerkę z marihuaną, która próbował
odrzucić.
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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Tym razem Kiernozianka Roku
Ewa Bombrych została wybrana
Kiernozianinem Roku 2007 w konkursie, który po raz trzeci organizowany był przez Publiczną Bibliotekę
w Kiernozi. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27 lutego. Dzisiaj, tj.
6 marca, odbędzie się uroczystość
przyznania tytułu.

Zofia Serwach, dyrektorka biblioteki
i pomysłodawczyni konkursu, mówi,
że z uzasadnień wyboru wynika, iż
Ewa Bombrych została Kiernozianinem
Roku za pracę społeczną oraz swoją życzliwość i uśmiech w kontaktach z ludźmi. Okazuje ją w pracy w Radzie Programowej GOK, w zespole Kiernozianie,
ale też w swojej pracy zawodowej w banku.
ym razem w konkursie,
- Większość osób, uzasadktóry jest swego rodzaju
niając swój wybór, podkreplebiscytem, udział brać
ślała, że pani Ewa to miła,
mogli wszyscy mieszkańcy
życzliwa, ciepła osoba. ZaKiernozi. Zgłoszeń było 136,
wsze zaangażowana przy orna laureatkę głosowało 59
ganizacji imprez, nigdy niosób. II miejsce zajął harcerz
komu nie odmówi pomocy
i nauczyciel Marek Radasz- mówi Zofia Serwach.
kiewicz z liczbą głosów 26, III
Wyróżnienie w konkursie
- kierowca Ochotniczej Straży Ewa Bombrych
otrzymała Zuzanna SieczPożarnej w Kiernozi Sławomir
Szczypiński - na niego głosowało 25 osób. kowska z Wiśniewa, która uzasadniła
Oddawano też głosy na Zuzannę Kry- swój głos oddany na laureatkę plebiscystecką, Jana Gzulę, Teresę Dylik i Wandę tu wierszem.
(mwk)
Kobierecką.

T

Smutno wygląda teraz trasa Łowicz-Bielawy. Od trzech tygodni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu wycinają drzewa rosnące na poboczu drogi. Zniknie w sumie 80 drzew, głównie starych jabłoni, z których była znana ta droga. Kierownik łowickiego oddziału zarządu Grażyna Kaczor powiedziała nam, że w przygotowaniu jest przetarg na wycięcie kolejnych 500 drzew na odcinku od Łowicza poza granice powiatu. Powód? Drzewa rosną zbyt blisko
drogi, ich konary stanowią zagrożenie dla zwiększającego się ruchu ciężarowego.
(tb)

Chrystus cierpiący
czeka w muzeum

Łowickie muzeum zaprasza na
wernisaż wystawy Passio Domini
Nostri Iesu Christi (Męka naszego
Pana Jezusa Chrystusa - przyp. red.)
w sztuce dawnej i współczesnej, który odbędzie się 8 marca o godzinie
16.00. Wystawę będzie można oglądać do 20 kwietnia. Nowy Łowiczanin objął nad przedsięwzięciem patronat medialny.

łowo wstępne na temat wizerunku Chrystusa Pasyjnego i jego tradycji w sztuce
Ssakralnej
wygłosi biskup łowicki Andrzej

Dziuba, który objął patronat nad wystawą.
Tytuł wystawy będzie ponadto motywem
przewodnim przemówienia ks. prof. Michała Janochy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także ks.
Stanisława Majkuta, kustosz skarbca bazyliki katedralnej w Łowiczu.
Wystawa podejmuje temat, jaki w okresie
Wielkiego Postu oraz Wielkanocy bliski jest
nie tylko chrześcijanom. Temat ten, obecny
w sztuce polskiej od początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach, chętnie był i jest
podejmowany przez artystów. Przykłady
przedstawień Męki Pańskiej - stacje Drogi
Krzyżowej, ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, są nieodzownym elementem wyposażenia świątyń i klasztorów.
Zaprezentowane w muzeum w Łowiczu
zabytki, pochodzące z kościołów łowickich, są nielicznymi zabytkami ruchomy-

Chrystus Ukrzyżowany, jeden z obrazów, który będzie można obejrzeć na
wystawie w muzeum w Łowiczu.
mi. Większość bowiem obiektów ilustrujących ten temat to stałe, nienaruszalne
elementy ołtarzy, epitafiów, nagrobków
czy płaskorzeźb przedstawiających Drogę Krzyżową.
Obok zabytków sakralnych, których autorami często są twórcy anonimowi, na
wystawie zaprezentowano prace artystów

współczesnych, z których każdy na swój
sposób podchodzi do tematu męki Chrystusa. Maria Kubiak oraz Gustaw Zemła
ukazują własne przedstawienia (malarskie
i rzeźbiarskie) Drogi Krzyżowej, prezentując kolejne stacje, zgodnie z opisami
w Ewangeliach. Tomasz Lis oraz Jacek
Sempoliński skupiają się na pokazaniu
Chrystusa Ukrzyżowanego, na zaprezentowaniu cierpienia odciśniętego na Jego
twarzy i sylwetce. Z kolei Adela Szwaja
w swoim malarstwie odnosi się do Zmartwychwstania.
Zgromadzone na wystawie eksponaty,
pochodzą ze skarbca bazyliki katedralnej
w Łowiczu, kościołów św. Ducha oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu,
kościoła oo. Pijarów w Łowiczu, klasztoru ss. Bernardynek w Łowiczu. Obok nich
znalazły się wyjątkowe dzieła sztuki z kościołów parafialnych diecezji łowickiej
w: Domaniewicach, Kiernozi, Kocierzewie,
Nieborowie oraz Złakowie. Całość uzupełniają obiekty ze zbiorów muzeum w Łowiczu. Łącznie ekspozycja prezentuje blisko
90 obiektów.
- Mam nadzieję, iż nasza wystawa, wpisująca się w okres wielkopostny oraz wielkanocny, dostarczy wielu ważnych przeżyć,
a dzięki zgromadzonym dziełom sztuki we
wnętrzach muzealnych temat Męki Pańskiej
będzie dla zwiedzających miejscem skupienia i refleksji - podkreśla dyrektor muzeum
Marzena Kozanecka - Zwierz.
(eb)

Maciej Mońka odchodzi z Rady Miejskiej
Na sesji Rady Miejskiej 28 lutego przewodniczący Rady Henryk
Zasępa odczytał pismo przesłane
25 lutego przez radnego Macieja
Mońkę (KW Stowarzyszenie Rzeczpospolita Łowicka) z informacją
o rezygnacji z funkcji radnego.

borczej. Jeśli osoba ta wyrazi zgodę na pełnienie funkcji, radni na następnej sesji podejmą stosowną uchwałę. Cała procedura,
do czasu zaprzysiężenie nowego radnego,
potrwa ok. 2 miesiące
Jak się dowiedzieliśmy, radnego Mońkę
w radzie zastąpi Kazimierz Sobieszek, który zasiadał już w radzie w poprzednich kadencjach.
ismo zawiera tylko jedno
Przypomnijmy, że Mazdanie, nie ma w nim uzaciej Mońka został wybrany
sadnienia decyzji. W rozdo Rady Miejskiej najpierw
mowie z nami Maciej Mońka
w 1998 roku, w kolejnej katakże nie chciał zdradzić podencji objął stanowisko wiwodów swojej rezygnacji. Poceburmistrza Łowicza ds.
wiedział tylko, że nie chce tego
oświaty i pozyskania środkomentować.
ków zewnętrznych. W obecUchwała o odwołaniu radnej kadencji Rady Miejskiej
nego Mońki trafi pod głosopracował w komisjach: gowanie na kolejnej sesji. Je- Maciej Mońka
spodarczej i rozwoju miasta
śli radni ją przyjmą, zostanie
ona przesłana do Krajowego Biura Wy- oraz budżetu i finansów. Po odejściu ze
borczego, które w odpowiedzi wyznaczy stanowiska wiceburmistrza, po wyborach
osobę, która w wyborach samorządowych 2006 roku, objął funkcję wicedyrektora
w 2006 roku znalazła się na drugiej pozycji Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Wczeza rezygnującym radnym na jego liście wy- śniej był dyrektorem szkoły na Blichu. (tb)
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Z “łowicką” monetą w roli głównej
Sakiewkę monet o nominale 2 zł
z wizerunkiem łowickiego ratusza,
wybitych w ramach serii „32 Historyczne Miasta w Polsce”, otrzyma
w piątek 7 marca od prezesa Narodowego Banku Polskiego burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. Podczas uroczystości związanej
z wprowadzeniem monety do obiegu planowana jest również degustacja 10-kilogramowego tortu
w kształcie tej monety, wystawa „Monety świata” ze zbiorów mieszkańców miasta, występ Koderek, konkursy i prelekcja.

U

Orkan Emma, który 1 i 2 marca przeszedł nad Polską, obszedł się z Łowickiem dość łagodnie. 29 lutego wieczorem
powalone zostało drzewo w Zabostowie Dużym, 1 marca rano złamał się konar w zabytkowej alei lipowej przy pałacu
w Nieborowie. Strażacy usuwali też konary i drzewa w Rogóźnie w pobliżu trasy nr 14, na ul. Krakowskiej w Łowiczu,
w Przemysłowie i Nieborowie. Szkody były w parku w Sannikach (na zdjęciu). Jeszcze 3 marca usuwano nadłamany
konar drzewa wiszący nad parkingiem na osiedlu Bratkowice - ale to było wszystko.
dok. ze str. 1

Radni ponownie
wspomagają Pelikan
ie jestem zachwycona tą pomocą, bo
uważam, że w mieście są też inne poN
trzeby niż finansowanie klubu i stadionu.

Myślę tu o drogach, parkingach - powiedział nam. Podkreśliła też, że nie jest przeciwna Pelikanowi, ale uważa, że są też inne
dyscypliny sportu warte zauważenia.
- Nie ma powodu, by nie pomagać Pelikanowi - wyraził odmienną opinię inny
radny, Piotr Pochwała. Podkreślił, że klub
robi miastu ogromną kampanię reklamową
o zasięgu ogólnokrajowym. - Łowicz nie ma
stadionu z prawdziwego zdarzenia, jesteśmy
w tym względzie daleko w tyle za ościennymi miastami - tłumaczył. Obecna decyzja o przekazaniu 350 tys. złotych wynika,
jego zdaniem, z wieloletnich zaniedbań ratusza w dziedzinie inwestowania w miejską infrastrukturę sportową. W przypadku
klubu zaniedbań dopuściły się poprzednie
jego władze. Przekazane pieniądze pomogą
w zrealizowaniu rozpoczętej inwestycji czyli budowy trybun. - Już spotkała nas za
naszą decyzję krytyka - przyznał - ale osoby, które nas krytykują, powinny zdać sobie sprawę z tego, że obiekt Pelikana służy
mieszkańcom. Radny podkreśla, że jeśli na
stadionie realizowane są jakieś inwestycje,
a miasto w nich pomaga, to jest to w miejskim interesie, bo pozostaną one na lata
i będą służyły mieszkańcom.
Z pewnością nie wszyscy tak myślą. To dużo pieniędzy... ile pan powiedział?
350 tysięcy? Trochę nie chce mi się wierzyć. To koszt wykonania jednej osiedlowej ulicy! Chyba za dużo... - taką lub podobną odpowiedź słyszeliśmy, gdy kilku
mieszkańców miasta pytaliśmy o opinię
w tej sprawie. Większość z nich przyznawała, że wolałaby, żeby za te pieniądze wykonano jakąś komunalną inwestycję, przede
wszystkim w drogownictwie, tak by wyda-

ne pieniądze służyły wszystkim mieszkańcom Łowicza. Radni jednak podchodzą do
wydatków na stadionie z przekonaniem, że
to też jest wydatek dla ogółu mieszkańców.
- Nie miałem żadnych wahań - mówi radny Ryszard Szmajdziński - Jeśli dzięki tym
pieniądzom uda się wybudować trybuny, to
uważam, że jest to inwestycja na lata, to nie
zginie, a miasto wzbogaci się o obiekt jeszcze lepiej przystosowany do organizowania
na nim imprez sportowych. Dodał, że pod
względem infrastruktury sportowej Łowicz
jest, w porównaniu z innymi miastami, zacofany. - Nie byliśmy w ogóle przygotowani do II ligi, dostanie się do niej wywołało
całą masę problemów, nie rozwiązywanie
ich w tej chwili nie jest żadnym rozwiązaniem. Nawet jeśli drużyna spadnie do niższej
ligi, za dwa lata PZPN postawi klubowi do
spełnienia te same wymogi. Musimy iść na
przód - uważa Szmajdziński.

Prezes klubu dziękuje
- Klub jest bardzo wdzięczny radnym
i burmistrzom za pomoc - powiedziała nam
prezes KS Pelikan Jolanta Papuga - Te pieniądze są dla nas bardzo ważne. Przyznała,
że klub wykorzysta je na pokrycie wydatków związanych m.in. z zakupem strojów
dla zawodników, na których będzie herb
Łowicza i nazwa miasta, nadto na opłacenie druku różnej maści materiałów promocyjnych - też z nazwą Łowicza. Prezeska
podkreśla, że pozwoli to rozłożyć w klubie wydatki tak, że uda się sfinansować
zakończenie trwającej budowy trybun na
840 siedzisk. Tym samym spełniony ma
zostać warunek PZPN obligujący Pelikan
do tego, by stadion, na którym odbywają
się drugoligowe rozgrywki, dysponował
2 tysiącami miejsc siedzących. - Po drugiej

stronie, gdzie trybuny już są wykonane, będziemy musieli zainstalować kilka dodatkowych siedzisk, ale to nie powinno przysporzyć kłopotu - powiedziała nam Papuga.
Koszt inwestycji powinien zamknąć się
w kwocie 700 tys. zł.
Nowe trybuny, o podstawie żelbetowej
i plastikowych siedziskach, mają być gotowe do końca marca. Prezeska powiedziała
nam, że kibice zasiądą na nich już w czasie
meczu z Piastem Gliwice, który zaplanowany jest na 30 marca. Wcześniejszy mecz ligowy, 16 marca, z Arką Gdynia, odbędzie
się, ze względu na trwające prace, bez udziału kibiców drużyny przeciwnej, na co już
zgodę wyraził PZPN.
- Chcemy utrzymać się w drugiej lidze,
pomoc, jaką otrzymujemy z ratusza zobowiązuje nas do wytężonej pracy, by ten cel
osiągnąć. Zarząd, jak i drużyna, będą dążyć
do tego, by wyniki uzyskiwane w meczach
były jak najlepsze. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze ku temu.
Jolanta Papuga pytana przez nas, czy jeżeli drużyna Pelikana utrzyma się w II lidze,
klub będzie musiał się liczyć z kolejnymi
inwestycjami na swoim terenie, odpowiedziała, że niestety tak. PZPN ma poważne
zastrzeżenia do budynku, który łączy funkcję zaplecza administracyjnego klubu, jak
i zaplecza dla zawodników. Pomieszczenia
są za małe, zwłaszcza szatnie i sanitariaty.
Była propozycja, by budynek rozbudować,
ale zdaniem prezeski jedyne rozsądne rozwiązanie to wybudować nowy, który będzie spełniał wszelkie wymogi. Klub nie
ma jeszcze projektu ani dokumentacji, to
kwestia przyszłości - ale wydatek, jaki by
się z tym wiązał, to przynajmniej 1 mln
zł. I pewnie tylko kwestią czasu jest, kiedy i w jakiej mierze miasto i w tej sprawie
będzie chciało pomóc.
(tb)

roczystość, która rozpocznie się
o godz. 12.00 w muzeum na Starym
Rynku, zapowiada się bardzo ciekawie. Rozpocznie się od prezentacji monety
oraz odegrania hejnału Łowicza na żywo.
W tym czasie na Starym Rynku rozpoczną
się warsztaty plastyczne w plenerze zatytułowane „ Łowicz w moich oczach”.
O godz. 12.15 planowana jest prelekcja Marka Wojtylaka z łowickiego oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy pt. „Dzieje łowickiego ratusza”. Temat
związany jest z monetą, gdyż na jej rewersie widnieje frontowa elewacja ratusza
w Łowiczu.
Po zakończeniu prelekcji odbędzie się
krótki występ Dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca „Koderki”. Kolejne atrakcje to
otwarcie wystaw „31 monet z serii Historyczne Miasta w Polsce” oraz „Monety
świata” z kolekcji mieszkańców Łowicza,
otwarcie wystawy pokonkursowej na projekt banknotu „100 Księżaków” oraz degustacja tortu w kształcie monety.
O godz. 13.30 odbędzie też losowanie
nagród w konkursie „Nasza moneta”,
organizowanym przez redakcję Nowego Łowiczanina i NBP. Trzy nagrody główne to monety w eleganckich drewnianych etui oraz opakowania czekoladek

w kształcie sztabek złota. Kolejnych 10 nagród to zestaw: moneta, sztabka oraz brykiety zniszczonych i sprasowanych banknotów 100-złotowych o łącznym nominale
100.000 zł.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą jeszcze ze str. 3 tego
numeru NŁ wyciąć kupon konkursowy
i udzielić odpowiedzi na zamieszczone na
nim pytanie. Kupon trzeba dostarczyć do
redakcji NŁ przy ul. Pijarskiej 3a dziś, czyli w czwartek, do godz. 18.30 lub w piątek
w godz. 6.30-12.00.
Przez cały czas trwania uroczystości
prowadzona będzie sprzedaż „łowickiej
dwuzłotówki” na stoisku Poczty Polskiej
w Muzeum w Łowiczu. Nie zabraknie stoisk z łowicką sztuką ludową i pokazów rękodzieła. Znane twórczynie ludowe zapowiedziały przygotowanie wycinanki łowickiej
nawiązującej wyglądem do monety.

Nagrody w konkursie NBP i NŁ.
Imprezie towarzyszyć będzie też wystawa „Wizerunek ratusza w ostatnim stuleciu
na kartach pocztowych”. Zbiory na tę wystawę udostępnią Jan Ruciński,. Edwarda
Miziołak oraz Andrzej Chmielewski.
Na ulicach miasta pojawię też członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy
prezentować będą model monety o średnicy 2,5 m, zachęcając w ten sposób łowiczan
do jej nabycia.
(mwk)
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Gmina Bielawy

Działki budowlane na sprzedaż
Trzy niezabudowane działki budowlane w Piotrowicach w gminie
Bielawy przeznaczone zostały do
sprzedaży na ostatniej sesji Rady
Gminy Bielawy 29 lutego.

G

mina, jako właściciel, postanowiła
sprzedać działki położone w sąsiedztwie bloków i firmy Ekowin, przy
łuku drogi wojewódzkiej 703. W planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są one pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Przed przeznaczeniem do sprzedaży
przeprowadzona został kolejna ich wycena. Poprzednia pochodziła z początku

2007 roku i nie uwzględniała znacznego
wzrostu cen nieruchomości w ciągu ostatnich miesięcy. Ceny działek wzrosły bowiem dwukrotnie.
Największa działka o pow. 0,16 ha została wyceniona na 13.992 zł, cena wywoławcza w przetargu została określona na
14.399 zł + VAT. Działka o pow. 0,11 ha
została wyceniona na 9.800 zł, a w przetargu cena wywoławcza wyniesie 11.395 zł
+ VAT. Ostatnia, najmniejsza działka o pow.
0,03 ha, wyceniona została na 2.968 zł,
a cena wywoławcza wyniesie 4.473 zł
+ VAT. Przetarg na sprzedaż tych gruntów
zostanie niebawem ogłoszony.
(eb)

Gmina Nieborów

Sekretarz odchodzi na emeryturę
Odwołana została na sesji Rady
Gminy Nieborów 26 lutego długoletnia sekretarz tejże gminy Marianna Pomian. Stało się to na prośbę
pani sekretarz, która odchodzi na
emeryturę.
Wizualizacja boiska, jakie powstanie przy Zespole Szkół na Korabce.

Dwa boiska i budynek
dla trenera
Wiadomo już, jak dokładnie
ma wyglądać boisko,
które jeszcze w tym roku
powstanie przy Zespole
Szkół nr 3 na Korabce
w Łowiczu dzięki
funduszom pozyskanym
przez ratusz z programu
„Boisko w każdej gminie”.

owicz otrzyma 330 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, tyleż samo
Łz Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Po stro-

nie miasta pozostanie i tak wydatek rzędu
330 tys. zł. Wizję 500 niemal identycznych
boisk w całej Polsce, które mają powstać
do 2012 roku, przedstawił na konferencji
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu 1 marca
Ryszard Kaliński, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zapewnił on obecnych na spotkaniu wójtów
gmin Łowicz, Nieborów i Chąśno, że gminy, które złożyły wnioski do programu już
w tym roku, w pierwszej kolejności otrzymają dotację w przyszłym roku. - Kierowaliśmy się zasadą: jedno boisko w każdym

powiecie - wyjaśniał gość z Łodzi zasady
tegorocznych dotacji.
Na potrzeby boiska inwestor musi zagwarantować 1.868 mkw. Całość inwestycji oszacowano na 912 tys. zł. Na tym terenie powstanie duże boisko do piłki nożnej
o wymiarach 30 x 60 m, które kosztować
będzie 518 tys. zł.
Ponadto zaplanowano drugie, mniejsze boisko do piłki koszykowej i siatkowej
o wymiarach 18 x 32 m, którego wybudowanie kosztować będzie 212 tys. zł. Wymiary
tego boiska uniemożliwiają prowadzenie na
nim rozgrywek piłki ręcznej. Istniej zatem
możliwość jego rozbudowy do 576 mkw.
Wówczas koszt tej rozbudowy spoczywał
będzie wyłącznie na inwestorze. Wzrośnie
on do 356 tys. zł. - Nie podjęliśmy jeszcze
decyzji w tym względzie, ale raczej skłanialibyśmy się ku wersji standardowej, obejmującej tańsze boisko za 212 tys. zł - mówi
zastępca burmistrza Bogusław Bończak.
Oprócz powierzchni boisk inwestycja obejmuje jeszcze budynek socjalny za
134 tys. zł, a także oświetlenie za 41 tys. zł
oraz chodniki i alejki za niecałe 6 tys. zł. Według ogólnego projektu autorstwa Bogdana
Kulczyńskiego opracowanego na szczeblu
krajowym budynek składał się będzie z kontenerów o pow. 6 x 6 m, które będzie moż-

Mimo wpłaconego wadium
działka nie została sprzedana

na dowolnie składać. Od gminy zależało
będzie, czy budynek ma mieć 24 mkw. czy
48 mkw., a może i więcej. Będzie to obiekt
całoroczny, w którym znajdzie się minimum szatnia i pokój trenera. Od zasobności gminy zależy, czy znajdą się w nim również prysznice. - Nawet jeżeli boisko będzie
przy szkole, tak jak w przypadku Łowicza,
budynek powinien powstać, aby nie utrudniać funkcjonowania szkoły, która musiałaby być otwarta znacznie dłużej - mówi dyrektor Kaliński.
Obiekt będzie musiał mieć swojego opiekuna - trenera. Bez takiej osoby boiska nie
będą mogły być użytkowane. Ryszard Kaliński radził, aby zorganizować tę opiekę
tak, by w ramach wolontariatu zaprosić do
współpracy emerytowanych instruktorów
lub młodych wuefistów. Wiceburmistrz
Bończak wstępnie przewiduje, że boisko,
które powstanie na Korabce, zarządzane
będzie przez dyrektora tamtejszego zespołu szkół Wacława Witwickiego. Prawdopodobnie miasto nie oprze się wyłącznie
na wolontariacie, ale zatrudni trenera. Wolontariat może pełnić funkcję pomocniczą,
gdyż boisko będzie otwarte od rana do późnego wieczora, nawet po zapadnięciu zmroku, gdyż zamontowane zostanie odpowiednie oświetlenie.
(eb)

Nowy sołtys wsi Ziąbki

D

otychczasowa sołtys wsi Ziąbki
w gminie Bolimów, Anna Plichta,
zrezygnowała z pełnienia tej
funkcji
z powodów zdrowotnych.
2
Działka jest przeznaczona pod działalDziałka o pow. prawie 1500 m
przy ul. Matejki w Łowiczu jest na- ność usługowo-przemysłową. Ratusz sądził, Na jej miejsce mieszkańcy wybrali
dal w rękach miasta. Jak się oka- że zostanie ona sprzedana bez większych nowego sołtysa, którym został Mirosław
Wojcieszonek. Ślubowanie sołtysa
zało w czasie przetargu, który ogło- problemów, podobnie jak wcześniejsze
odbyło się 22 lutego, podczas ostatniej
szono na 26 lutego, nie pojawił się nieruchomości o podobnym przeznaczeniu
sesji Rady Gminy.
położone przy ul. Małszyce. Na działkach
żaden oferent.
(wcz)

Z

astępca naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowanie Przestrzennego w ratuszu Jarosław Majka powiedział
nam, że przed przetargiem w wydziale odebrano sporo telefonów z pytaniami o nieruchomość. Jedna osoba wpłaciła nawet
wadium umożliwiające wzięcie udziału
w licytacji. Jeśli pojawiłaby się na miejscu,
wystarczyłoby tylko jedno przebicie ceny
wywoławczej wynoszącej 90 tys. zł, by stała
się ona właścicielem nieruchomości.

znajdujących się w bliskiej okolicy od dawna wykonywane są różnego rodzaju usługi, od produkcji materiałów budowlanych
po usługi transportowe.
Jarosław Majka powiedział nam,
że w najbliższym czasie nie przewiduje się
ponownego wystawiania na sprzedaż tej
działki ani żadnej innej przeznaczonej pod
działalność usługowo-przemysłową. Chyba
że da się odczuć duże zainteresowanie tego
typu nieruchomościami.
(tb)

Trzynastka dla wójta

R

ada Gminy Bielawy na sesji
29 lutego jednogłośnie uchwaliła
dodatkowe wynagrodzenie
dla wójta Sylwestra Kubińskiego.
Popularna „trzynastka”, którą wójt
dostaje co roku, w 2008 roku
wyniesie 5.671,20 zł brutto.
(eb)

J

ak powiedział wójt Andrzej Werle, pani
sekretarz nabyła prawa emerytalne już
jakiś czas temu, jednak zgodziła się
wspomagać gminę jeszcze przez pewien
czas. Wójt chciał, aby została przynajmniej
do końca kadencji, jednak tym razem pani

sekretarz była nieugięta. - Przychodzi taki
czas, że trzeba podziękować i odejść. Że
trzeba odpocząć - skwitowała całą sytuację
Marianna Pomian.
Pełniła swoją funkcję nieprzerwanie od
roku 1990, będąc powołaną przez Radę
Gminy pierwszej kadencji. Na emeryturę
przejdzie z dniem 31 marca. W najbliższym
czasie wójt zaproponować ma nową kandydaturę na sekretarza, choć jak powiedział
podczas sesji, rozważa też możliwość zastąpienia jej funkcją zastępcy wójta.
(wcz)

Gmina Bielawy

Zupa w każdej szkole?
W związku z ustawowym przekazaniem Radzie Gminy kompetencji
w zakresie ustalania zasad korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, a także wysokości opłat
za posiłki, opracowane zostały nowe
stawki za obiady.

R

ada Gminy Bielawy 29 lutego jednogłośnie przyjęła uchwałę wprowadzającą nowe opłaty. Obowiązuje zatem opłata w wysokości 2,00 zł za obiad
dla ucznia szkoły oraz 6 zł dla pracownika szkoły. Różnica cen pomiędzy dziećmi
a dorosłymi wynika z tego, że cenę za obiad
dla dziecka ustala się tylko w oparciu o wartość produktów, zaś dla dorosłych na cenę
składa się oprócz tego także koszt przygotowania posiłku.

Na terenie gminy Bielawy stołówka
funkcjonuje tylko w Szkole Podstawowej
w Bielawach. Został uruchomiona przed
kilkoma laty dzięki inicjatywie rodziców
i w głównej mierze ich wysiłkowi.
- Musimy w najbliższym czasie zająć się
tym tematem. Uważam, że warto byłoby uruchomić obiady w każdej szkole - mówił radny Władysław Pietrzak. Pomysł ten poparł
również radny Krzysztof Chlebny, wskazując, że najpierw trzeba będzie sprawdzić
zainteresowanie gorącymi posiłkami wśród
uczniów. - Teraz są dużo większe możliwości niż przed laty, kiedy trzeba było budować
stołówkę i zatrudniać kucharki. Dziś mamy
catering - mówił. Sprawa uruchomienia gorących posiłków w pozostałych szkołach
gminy Bielawy rozważana będzie zatem
podczas obrad Komisji Oświaty.
(eb)
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Jak dojechać do szkoły?
Łowicki PKS od marca
zlikwidował kurs autobusu
o godz. 6.10 na trasie Kiernozia
- Łowicz przez Zduny oraz
powrotny, który z Łowicza
wyjeżdżał o 14.10. Jako
powód PKS podaje małą ilość
pasażerów. Osoby dojeżdżające
nim do szkół w Zdunach
i w Łowiczu bardzo nad tym
ubolewają. Mają nadzieję,
że decyzja przewoźnika
nie jest ostateczna.

wie Borowym i Kościelnym, w Retkach,
Zalesiu, Jackowicach i Zdunach, skąd jechał
do Łowicza. Od poniedziałku młodzież dojeżdżająca do Łowicza jeździ innymi kursami, mając do przystanków czasami bardzo
daleko. Największy problem mają uczniowie zduńskich szkół średnich z gminy Kiernozia, ponieważ obecnie nie mają żadnego
połączenia.
Nasza czytelniczka z gminy Kiernozia
jest zbulwersowana nie tylko faktem likwidacji linii, ale brakiem wcześniejszej
informacji na ten temat. Gdy została ona
ogłoszona, rodzice i młodzież mieli zaledwie kilka dni, aby „zorganizować” zastęputobus ranny wyjeżdżał z Kiernozi czy dojazd. Gdy jeszcze w lutym jej syn
o godz. 6.10, zatrzymywał się po dro- dojeżdżający do szkoły w Zdunach kupodze na przystankach w Sokołowie, Złako- wał bilet miesięczny, nie było żadnej in-

A

formacji o planach likwidacji tego kursu.
Nawet wówczas, średnio raz w miesiącu,
zdarzały się sytuacje, że autobus w ogóle nie przyjechał. Wtedy nasza rozmówczyni, interweniując w PKS, dowiedziała
się, że kurs ten może być niedługo zlikwidowany.
„Mieszkam w niewielkiej wsi w gminie Kiernozia i od września uczęszczam do
łowickiego liceum”- napisała w liście
do naszej redakcji pasażerka, skarżąc
się, że ten właśnie kurs, ale też późniejsze, zostały usunięte z rozkładu. „Piszę
w imieniu mieszkańców Sokołowa Kolonii, którzy często korzystają z transportu
PKS. Ponieważ do najbliższego przystanku będziemy teraz mieli od 2 do 3 km,
odcinek tej drogi będziemy musieli poko-

nywać pieszo (...)” Nasza czytelniczka dodaje, że nie chodzi tylko o uczniów, ale też
o osoby starsze oraz niezmotoryzowane.
Uważa też, że decyzja PKS jest pochopna, bo od przyszłego roku osób z Sokołowa dojeżdżających do szkół w Łowiczu będzie więcej, a niektórzy z nich będą mieli
do przystanku w Czerniewie nawet 4 km.
Tadeusz Żyto, kierownik łowickiego PKS,
mówi, że decyzja spowodowana była zbyt
małą ilością pasażerów na tej trasie, ponieważ młodzież z Wyborowa, Przemysłowa i Złakowa zaczęła jeździć późniejszym
autobusem relacji Zduny - Łowicz. W ten
sposób kurs Kiernozia - Zduny - Łowicz
stracił rację bytu, bo korzystało z niego zaledwie 6 osób.
(mwk)

Nie strzelać
do przydrożnych lamp

P

rzy okazji wymiany spalonych
żarówek i przeglądu stanu
oświetlenia na terenie gminy
Nieborów ujawniono, że wiele kloszy
lamp ulicznych nosi ślady śrutu
z wiatrówki. O tym fakcie poinformował
Radę Gminy 26 lutego wójt Andrzej
Werle. Klosze są spękane i potłuczone,
śrut gnie też elementy odblaskowe
wewnątrz lampy. - Radni starają się
zapewnić oświetlenie dla gminnej
społeczności, a tymczasem nasza
młodzież oddaje się podobnym
„zabawom”, które trzeba z całą
surowością napiętnować - mówił wójt.
- Klosze są może nie tak drogie jak
także nagminnie niszczone znaki
drogowe - dodał. - Jednak jeśli
się pokrzywi element odblaskowy
wewnątrz oprawy, światło pada pod
złym kątem i cała lampa przestaje
służyć tak, jak powinna.
(wcz)

Mniej kursów PKS
d 1 marca obowiązuje nowy rozkład
autobusów PKS, w którym zawieszoO
nych zostało 7 kursów. Oprócz tego ogra-

niczono dni 3 innych kursów.
Zawieszone zostały czasowo następujące kursy: § Kiernozia - Zduny
- Łowicz, wyjeżdżający z Kiernozi o godz.
6.10, § Łowicz - Chruślin - Piotrowice, wyjeżdżający z Łowicza o godz. 6.30, § Łowicz - Wyborów - Niespusza, wyjeżdżający
z Łowicza o godz. 6.40, § Łowicz - Zduny Kiernozia, wyjeżdżający z Łowicza o godz.
14.10, § Kiernozia - Zduny - Łowicz, wyjeżdżający z Kiernozi o godz. 15.00, § Waliszew - Bielawy - Chruślin - Łowicz, któ-

ry z Waliszewa odjeżdżał o godz. 16.28, §
Kiernozia - Chąśno - Łowicz, wyjeżdżający z Kiernozi o godz. 18.10.
PKS ograniczył też dni kursowania trzech innych autobusów: § godz.
7.35 kurs Łowicz - Głowno - Łódź, jeździł
codziennie, ale obecnie kursować będzie
w dni robocze od poniedziałku do piątku,
§ godz. 11.10 kurs Łódź - Wola Mąkolska
- Bielawy - Łowicz, jeździł codziennie, ale
obecnie kursować będzie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, § godz. 15.30 kurs
Łowicz - Bielawy - Waliszew, jeździł od
poniedziałku do soboty, obecnie kursować
będzie od poniedziałku do piątku. (mwk)

Nowy Polo już w czerwcu
też miejsce na nieduże stoiska innej branży niż spożywcza, bo całość będzie miała
935 m2. Asortyment Polomarketu nie będzie różnił się od produktów sprzedawanych
w pozostałych sklepach. - Przy centrum
handlowym zostanie zbudowany bezpłatny
parking mieszczący 27 samochodów - mówi
owierzchnia samego Polomarketu rzecznik prasowy sieci Dominika Urzędow(eb)
wyniesie 480 m2, przewidziane jest ska.

Już w czerwcu tego roku planowane jest otwarcie marketu Polo
w Łowiczu na rogu Warszawskiej
i Bolimowskiej, o którego budowie pisaliśmy w poprzednim numerze NŁ.

Podczas dni otwartych w przedszkolu przy ul. Księżackiej dzieci chętnie bawiły się tym oto kołem rehabilitacyjnym.

Jak to wygląda od środka
61 kart zgłoszenia dziecka do
Przedszkola nr 10 złożyli już pierwszego dnia trwania Dni Otwartych
rodzice zainteresowani tą placówką. Dni te trwały od 3 do 5 marca
i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

O

dwiedzając placówkę w tym czasie, można było liczyć na zabawę
z dzieckiem podczas zajęć plastycznych lub na sali gimnastycznej, ale też
przede wszystkim na zapoznanie się z placówką i informację o niej. W tym roku
szkolnym do przedszkola przy ul. Księ-

żackiej zapisanych jest 93 dzieci, z czego
13 to dzieci niepełnosprawne. Ze względu
na charakter placówki jest to dość dużo, dlatego w przyszłym roku szkolnym planowane jest przyjęcie 85 dzieci.
Dyrektor Emilia Żebrowska wyjaśnia, że
w przypadku większej liczby zgłoszeń niż
liczba miejsc, przyjmując dzieci, bierze się
pod uwagę ustalone w Łowiczu kryteria.
Przedszkola wprawdzie nie mają obwodów
takich jak szkoły, jednak podstawowe kryteria to zamieszkanie w Łowiczu, odległość
domu dziecka od placówki, rodzeństwo
w przedszkolu. W łowickim przedszkolu integracyjnym praca wychowawców z dzieć-

dok. ze str. 1

Deluga do “Marszałkowa”,
Wicher nie jest dyrektorem

o czasu wyłonienia nowego dyrektora
obowiązki Delugi przejął członek zaD
rządu Wojciech Miedzianowski. Obydwa
konkursy starostwo będzie chciało rozpisać jak najszybciej, najprawdopodobniej
już w marcu.
Deluga nie jest jedyną osobą z naszego terenu, która w ostatnim czasie rozpoczęła pracę w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim Od początku lutego funkcję po
zastępcy dyrektora Departamentu Kultury
i Edukacji objął Ryszard Ogonowski, niegdysiejszy dyrektor Szkoły Podstawowej
w Skaratkach, a ostatnio nauczyciel polonista w Gimnazjum w Domaniewicach.

Wracając do łowickiego starostwa: miejsce Bobrowskiego zajął nowy wicestarosta
Bolesław Heichman, którego sylwetkę prezentujemy na stronie 17. Bobrowski jako
radny pracował będzie natomiast w składzie dwóch komisji stałych Rady Powiatu: w komisji budżetu i komisji edukacji.
Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji
27 lutego - tej samej, na której odwołano
Bobrowskiego.
Wspomnieć też trzeba o przejściu do Wydziału Komunikacji niegdysiejszej dyrektor Wydziału Organizacyjnego starostwa
Joanny Bogusz. Przestała być dyrektorem
wydziału z chwilą przyjęcia nowego regu-

mi jest wspomagana przez zajęcia psychologiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne.
W obecnym roku szkolnym wprowadzone
zostały też zajęcia z muzykoterapii, z których korzystają zarówno dzieci specjalnej
troski, jak też i dzieci zdrowe.
Wyposażenia placówki z roku na rok
jest wzbogacane. Zakupiony ostatnio sprzęt
kosztował 13 tys. zł, z czego 6 tys. zł stanowiła dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono wówczas testy do diagnozy zachowań
i badań psychologicznych, oprogramowanie
pomocne w pracy logopedy, sprzęt rehabilitacyjny - domek rehabilitacyjny dla dzieci,
„grzybek” do ćwiczenia równowagi, koło
rehabilitacyjne, chodniczki z różnego rodzaju fakturą, kauczukowe krążki.
(mwk)
laminu organizacyjnego starostwa, czyli
w październiku ubiegłego roku. Od tego
momentu jedynym zwierzchnikiem wydziału została sekretarz starostwa Magdalena Pietrzak. Za czasów rządów PSL
stanowiska były zdublowane, pieczę nad
wydziałem miał i sekretarz, i dyrektor.
Joanna Bogusz od października pracowała zatem w wydziale jako inspektor. Od
1 marca za porozumieniem stron przeszła
jako inspektor do Wydziału Komunikacji.
Starosta zdecydował po prostu, że tam bardziej się przyda i że w organizacyjnym nie
potrzeba aż tylu pracowników.
Czy to oznacza, że starostwo cierpi na
nadmiar pracowników, z którymi nie wie,
co zrobić? Niekoniecznie. Istnieją wolne miejsca, które trzeba będzie obsadzić.
W najbliższym czasie zorganizowane zostaną na przykład konkursy na pracowników do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
(wcz)

P
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Runęła rudera

K

atastrofalny stan techniczny stał
się przyczyną zawalenia się 27
lutego części ściany szczytowej
budynku przy ulicy Żabiej w Łowiczu.
Niewielki, murowany budynek był
własnością prywatną, na razie nie
ustalono jeszcze danych właściciela.
Na pewno liczył sobie z górą
kilkadziesiąt lat. Do środka zawaliła
się nie tylko ściana, ale
i drewniana konstrukcja dachu. Na
szczęście w domu nikogo nie było.
Strażacy z Komendy Powiatowej
PSP w Łowiczu rozebrali ścianę, aby
nie stwarzała zagrożenia. Sprawa
została zgłoszona do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
który wyda decyzję o rozbiórce.
Ruiny budynku nie zostały jeszcze
uprzątnięte i straszą swym upiornym
widokiem nielicznych, co prawda,
w tym miejscu przechodniów.
(eb)

Gmina Łowicz

Inwestycje za 5 milionów
Radni gminy Łowicz
27 lutego przyjęli
jednogłośnie projekt
budżetu na bieżący rok.
Po stronie dochodów
zamknie się on kwotą
15 mln i 53 tys. złotych.
Wydatki budżetowe
zostały określone kwotą
około 18,3 mln złotych.

D

eficyt zostanie pokryty około 2-milionową nadwyżką z poprzedniego roku
oraz ponad milionową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi na budowę kanalizacji w Zabostowie. Inwestycje w tegorocznym budżecie
gminy Łowicz sięgają 28% (około 5 milionów złotych). Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy najważniejsze z nich.
Na budowę przyłączy wodociągowych w różnych częściach gminy w tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę
260 tysięcy złotych. Wymiana sieci wód
popłucznych w Jastrzębi kosztować ma
kolejne 40 tysięcy złotych. Z wodą bieżącą dla mieszkańców gminy związane są
również kolejne dwie inwestycje. Kwotę
122.500 złotych pochłonie w tym roku projekt modernizacji stacji uzdatniania
wody w Świeryżu I i Świeryżu II, Klewkowie i Niedźwiadzie. Kolejne 30 tysięcy
złotych ma pochłonąć zakupienie zbiorników do stacji uzdatniania wody.
Inwestycje drogowe na terenie gminy
mają kosztować łącznie prawie 1,5 miliona
złotych. W tym roku wykonana zostanie za
650 tysięcy złotych nakładka asfaltowa
na drodze Bocheń - Ostrów - Myst-

kowice. Jest to inwestycja prowadzona
w porozumieniu ze starostwem powiatowym. 260 tysięcy złotych ma kosztować
nakładka asfaltowa na drodze Jamno Smolarnia, 100 tysięcy złotych - nakładka
asfaltowa na drodze w Parmie (Paremce), 150 tysięcy złotych - nakładka asfaltowa na drodze w Jastrzębi. - Droga ta ułatwi komunikację mieszkańcom Pilaszkowa
i Jastrzębi z miastem. Mieszkańcy sami
o nią wnioskowali - mówił przewodniczący Rady Gminy Łowicz Maciej Malangiewicz. 160 tysięcy złotych - nakładka asfaltowa na drodze w Otolicach
i 100 tysięcy złotych - nakładka na drodze
w Małszycach. Przy niektórych inwestycjach będzie konieczne zakupienie gruntów,
na co w budżecie przeznaczone jest 50 tysięcy złotych.

wany dla osób niepełnosprawnych. Radni nie mieli żadnych wątpliwości, że trzeba
wreszcie zacząć rozbudowę - powiedział
nam przewodniczący Malangiewicz. Istotne pozycje w wydatkach budżetowych stanowią ochotnicze straże pożarne. Na rozbudowę strażnicy OSP w Zawadach
przeznaczonych będzie 181 tysięcy złotych,
dobudowa garażu dla OSP Jamno - 40 ty-

Urząd się rozbuduje
Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy to koszt
15 tysięcy złotych. Jest to jednak niewielka kwota w porównaniu z 500 tysiącami
złotych - a tyle ma kosztować w tym roku
rozbudowa budynku urzędu gminy
i modernizacja istniejącej części. Łącznie
w ciągu dwóch lat rozbudowa ta będzie
kosztowała łącznie 1,2 miliona złotych. Budynek będzie rozbudowany w stronę placu,
na którym obecnie stoją garaże blaszaki. Teren ten należy do gminy.
- Rozbudowa jest potrzebna. Urzędnicy
gnieżdżą się w małych pokoikach po kilka
osób, przybywa im zadań, rośnie liczba dokumentów, które trzeba przetwarzać i przechowywać. Za mała jest też sala obrad,
a w sesjach przecież uczestniczą nie tylko
radni, ale też sołtysi i zaproszeni goście.
Nowy budynek będzie miał wejście od strony ulicy Wąskiej i będzie wreszcie dostoso-

Gmina Łowicz doczeka się wkrótce
jeszcze okazalszej siedziby.

tych. Największym wydatkiem będzie dla
gminy budowa kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej w Zabostowie Dużym
i Zabostowie Małym. Łączny koszt to
1,65 miliona złotych, z czego 1.324.383 zł
będzie sfinansowane pożyczką z łódzkiego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym roku ponadto będą wykonane projekty kanalizacyjne dla Klewkowa i Zielkowic. Przewidywany koszt
projektów to 190 tysięcy złotych. Z gospodarką ściekową związana jest jeszcze jednak inwestycja - zakup urządzeń pomiarowych - tzw. „ściekomierzów” za 20 tysięcy
złotych. Planowane jest też rozbudowanie
oświetlenia ulicznego w okolicach ulicy Klickiego i Zielkowic. Doświetlone mają
być przede wszystkim przejazdy kolejowe.
W budżecie przewidziano na ten cel 70 tysięcy złotych. Ustawionych ma zostać co
najmniej dziesięć lamp na odcinku od byłej „Paszarni” do pierwszych zabudowań
w Zielkowicach. - Doświetlony odcinek
drogi będzie służył nie tylko mieszkańcom
gminy, ale wszystkim osobom, które jadą z
Łowicza w stronę Zielkowic - mówił wójt
Andrzej Barylski.
Oprócz inwestycji w budżecie gminy Łowicz przewidziano niemałe wydatki na remonty. Na konserwację rowów
melioracyjnych w różnych częściach
gminy zaplanowano 100 tysięcy złotych, tyle samo na remonty w szkołach.
Remonty w domach ludowych
w Dąbkowicach, Strzelcewie, Świeryżu, Jamnie i Pilaszkowie mają kosztować
łącznie 130 tysięcy złotych.

sięcy złotych, dobudowa garażu dla OSP
w Świeryżu Drugim pochłonie 100 tysięcy złotych. Na udział gminy w zakupie
nowego, lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Klewkowie gmina przeznaczy 30 tysięcy złotych. Jest to około
20% wartości samochodu. Pozostała kwota będzie sfinansowana przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Łodzi.
Urządzenie klasopracowni fizyko-cheJakie były poprawki
micznej w gimnazjum w Popowie ma
radnych
kosztować 30 tysięcy złotych. W tej samej
Zanim doszło do głosowania, wójt Anmiejscowości planowana jest rozbudowa
sieci kanalizacji za blisko 200 tysięcy zło- drzej Barylski przedstawił kilka autopo-

MZK nadal będzie
jeździć na wieś

U

chwałę w sprawie porozumienia
z miastem w zakresie transportu publicznego jednogłośnie podjęli radni gminy Łowicz. Dzięki niej autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji będą kursowały
nie tylko w samym mieście, ale też na terenie gminy Łowicz. Uchwała o podobnej treści musi być podejmowana co roku.
Porozumienie obejmuje kursowanie miejskich autobusów po terenie gminy do następujących miejscowości: Jastrzębia, Pilaszków, Dąbkowice, Urbańszczyzna,
Wygoda, Klewków, Niedźwiada i Jamno.
Ogólny koszt funkcjonowania autobusów
MZK na terenie gminy oszacowano na blisko 160 tysięcy złotych. Zgodnie z porozumieniem gmina udzieli dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych, a pozostała część
kwoty będzie sfinansowana ze sprzedaży
biletów. Dotacja ma być przekazywana
w czterech transzach.
(mak)

rawek, które wprowadził po posiedzeniach komisji. Wśród nich było między
innymi oświetlenie przejazdów kolejowych w Zielkowicach. Na wspólny wniosek
Komisji Budżetu i Komisji Oświaty i Kultury zwiększone zostały pieniądze przyznawane radom sołeckim. Do tej pory
było to 3 tysiące złotych rocznie, kwotę zwiększono do 3,5 tys. zł. - W związku
z głosami, że jest w budżecie za mało pieniędzy na działalność kulturalną, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze i tego typu
rzeczy, wprowadziliśmy po stronie wydatków na promocję gminy kwotę 14 tysięcy
złotych - mówił wójt Barylski. Autopoprawką wprowadzone również zostało dofinansowanie kupna samochodu pożarniczego
dla OSP Klewków. Dodatkowe pieniądze
pochodziły między innymi z ograniczenia wydatków na rozbudowę kanalizacji
w Popowie.
Sołtys z Jamna Władysław Skwarna
zaproponował wprowadzenie do budżetu remontu pomnika, który stoi na terenie
szkoły w Jamnie i jest hołdem złożonym
okolicznym mieszkańcom, którzy zginęli
w 1920 roku. - Panie sołtysie, tego nie musimy wprowadzać do budżetu. Znajdą się na
to pieniądze i po prostu to zrobimy. To nie
jest tak, że celowo czegoś nie wprowadzamy,
co trzeba zrobić. Po prostu nie o wszystkim
wiemy - wyjaśniał wójt Barylski.
Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany. Opinie wszystkich komisji były pozytywne, podobnie jak opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Projekt budżetu został również jednogłośnie przegłosowany. Mamy kolejny mocny budżet z dużą ilością
inwestycji. Dużo będzie się w tym roku na
terenie gminy działo - podsumował budżet
przewodniczący Malangiewicz.
- Zadowalające jest, że wójt uwzględnił nasze opinie, że za mało jest pieniędzy na kulturę i że zostały zwiększone
pieniądze dla rad sołeckich. Jestem przekonany, że każdy pieniądz będzie spożytkowany dla dobra gminy - mówił wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Kret.
Był też zadowolony z ilości inwestycji
w gminie.
(mak)
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Znieważył w internecie, Stypendia starosty przyznane
teraz przeprasza
Dwójka uczniów z liceum ogólnokształcącego i trójka z techników,
dla których organem prowadzącym
jest starostwo, otrzymało stypendia
starosty łowickiego, które wypłacane będą w semestrze letnim.

Kosiorek, jako przewodniczący Rady
Powiatu, jest osobą publiczną, dlatego jego
znieważenie ścigane jest z urzędu. - Wszczęte zostało dochodzenie mające na celu
ustalenie sprawcy - powiedziała nam rzecznik prasowy łowickiej komendy Urszula
Szymczak.
Co grozi sprawcy? Czyn taki podlega
karze grzywny, choć kodeks nie określa jej
wysokości, a także karze ograniczenia lub
pozbawienia wolności do 1 roku.
Krótko po opublikowaniu na naszej
braźliwy komentarz na stronie nasze- stronie internetowej notatki na ten temat,
go serwisu internetowego www.no- w komentarzu pojawiły się przeprosiwylowiczanin.pl z popołudnia 27 lutego
odnosił się do notatki informującej o odwołaniu z funkcji wicestarosty powiatu łowickiego radnego Eugeniusza Bobrowskiego,
olityk powinien mieć twardą skórę,
które to zdarzenie miało miejsce na sesji
to prawda - ale mimo to przewodnitego samego dnia. Internauta ukrywający
czącemu Rady Powiatu Marcinowi
się pod nickiem prezesr, komentując zdarzenie, napisał: „W pierwszej kolejności powi- Kosiorkowi należą się słowa uznania za
nien zostać odwołany idiota Marcin Kosio- to, że zgłaszając fakt na policję, doprorek, ten człowiek nie potrafi się wysłowić, wadził do ujawnienia się internauty, któale nie ma się co dziwić, pochodzi z partii ry go znieważył i w rezultacie uzyskał od
niego przeprosiny. Prezesr powinien był
niepoczytalnego Jarosława K.”
Kosiorek poczuł się tym znieważony. - zresztą przeprosić także Jarosława KaNie chodzi już nawet o moją osobę. Nie je- czyńskiego.
Internet, pozwalając na swobodne wystem przewrażliwiony na swoim punkcie
i może dałbym temu spokój. Ale coś trzeba powiedzi, ożywia dyskusję publiczną.
zrobić, aby w końcu przeciąć ten interneto- W trosce o to, by wnosił do życia publiczwy proceder. Może jeśli sprawą zajmie się nego pozytywne wartości, nie używajmy go
policja, ochłodzi to niektóre rozpalone gło- do obrażania innych, nawet jeśli się z nimi
wy - mówił reporterowi NŁ tuż przed zło- nie zgadzamy.
żeniem zeznań na policji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marcin Kosiorek, który zgłosił
na policję sprawę znieważenia
go w internecie, zastanawia
się, czy wobec przeprosin
oszczercy nie wycofać skargi.
- Obecnie sprawdzam, czy jest
to możliwe od strony prawnej
i zastanawiam się, czy dać całej
sprawie spokój - mówi.

O

ny oszczercy. „W imieniu swoim przepraszam Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego Marcina Kosiorka za
znieważenie go w komentarzu internetowym. Z wyrazami szacunku - prezesr”
- głosi wpis.
- Osoba ta zatelefonowała także bezpośrednio do mnie - mówi Kosiorek. - Okazało się, że to 25-letni student. Przepraszał
mnie i prosił, abym wycofał doniesienie na
policję. Na razie sprawdzam, czy jest taka
możliwość prawna. Czy skargę wycofam jeszcze się zastanawiam.
(wcz)

Szanujmy się nawzajem

P

Q

uadri Foglio, znana również jako Koniczynka (z włoskiego czterolistna
koniczynka), to znana mamom i dzieciom
marka odzieżowa. Łowicki salon ma powierzchnię 75 m2 i tym samym będzie największym sklepem odzieżowym dedykowanym wyłącznie dzieciom i młodzieży
w Łowiczu. Z okazji otwarcia salonu Gale-

ria Łowicka planuje „reaktywację” kącika
zabaw dla dzieci, który tym razem umiejscowiony będzie na antresoli, nad wejściem
od ulicy Długiej.
Również sklep z okazji otwarcia przygotował dla klientów specjalną ofertę - przez
pierwszy tydzień wszystkie ceny obniżone
będą o 50%.
WKoniczynceubiorąsięzarównomaluchy
od 6 miesiąca życia (od 74 cm wzrostu), jak
i dzieci starsze i młodzież gimnazjalna. Największe rozmiary przeznaczone są dla osób
o wzroście 1,70 m.

Komisja Rewizyjna
skontroluje “Wiosenkę”

M

iejska Komisja Rewizyjna
ustaliła skład zespołu, który
zajmie się kontrolą w zakresie
gospodarki finansowej w Przedszkolu
nr 7 „Wiosenka” na osiedlu Górki
w Łowiczu oraz termin kontroli.
Ma być to rutynowa kontrola,
a jej wnioskodawcą był, na jednej
z poprzednich komisji, radny Ryszard
Szmajdziński. - Tak sobie powiedziałem,
że może najpierw skontrolujmy to przedszkole,
a potem kilka osób mnie pytało, dlaczego
akurat to przedszkole, co chcę tym osiągnąć
- mówił radny Szmajdziński. W skład
zespołu wejdzie troje radnych miejskich:
przewodniczącym zespołu został Robert Wilk,
a pomagać mu będą podczas kontroli Marzena
Rokicka oraz Ryszard Szmajdziński. Kontrola
przeprowadzona będzie w dniach pomiędzy 4
a 15 marca.
Nie oznacza to jednak, że zespół kontrolny
będzie przez cały ten okres kontrolował
przedszkole. - Myślę, że się uwiniemy dużo
szybciej. Tym bardziej, że będzie nam pomagał
radny Szmajdziński - powiedziała podczas
obrad komisji radna Rokicka. Skład zespołu
kontrolnego został przez członków komisji
jednomyślnie zaaprobowany.
(mak)

Gmina sprzeda działkę po SURze
Radni gminy Chąśno podjęli
18 lutego uchwałę o sprzedaży
nieruchomości, którą gmina przejęła w drugiej połowie ubiegłego
roku w darowiźnie od postawionej w stan likwidacji Spółdzielni
Usług Rolniczych w Chąśnie.

Nie używajmy go też do manipulacji.
Niedawno w ciągu kilkunastu minut ktoś
o blisko 30 zwiększył ilość głosów w zamieszczonej w naszym serwisie www.
nowylowiczanin.pl sondzie, opowiadających się za tym, że to będzie dobrze, jeśli ratusz odbierze Mazowieckiej Fundacji
ziałka ma powierzchnię 1,5 ha, jest
basztę Klickiego. Wcześniej przeważały
w pełni uzbrojona w media i można
głosy, by fundacji dać więcej czasu na zana niej prowadzić działalność usługogospodarowanie jej terenu. Sprawny inter- wo-produkcyjną. Oprócz tego, że jest w częnauta wie, jak móc zagłosować wiele razy ści utwardzona, znajdują się na niej budyn- ale przecież sondy, jeśli mają nam wszystkim coś powiedzieć, jeśli mają być ciekawe - nie powinny być manipulowane. Tylko prawda jest ciekawa.
ubiegłym tygodniu zamontowany
Wojciech Waligórski
został w Zespole Szkół w Bielawach
drugi piec olejowy firmy Viessman,
wartości około 30 tys. zł. Firma zamontowała go nieodpłatnie. Jest to piec takiej samej
marki jak ten już działający. W ubiegłym
roku radni gminy Bielawy zmienili swoje
Quadri Foglio to 27. salon poznańskiej plany i zrezygnowali z pieca na ekogroszek.
firmy w Polsce. Do końca roku firma TaiWstępnie przewidywano zakup noweMark, będąca właścicielem marki, planuje go pieca na ekogroszek. Miał być to drugi,
poszerzyć swą sieć do 40 salonów. W roku zasilający podstawówkę i gimnazjum piec,
2006 oraz 2007 firma Thai-Mark otrzyma- obok olejowego. - Musimy mieć dwa piece,
ła nagrody Gazeli Biznesu, która przyzna- gdyż w razie awarii jednego z nich w budynwana jest najdynamiczniej rozwijającym się kach nie można byłoby funkcjonować - mófirmom w Polsce.
wił wójt Sylwester Kubiński.
Tai-Mark to kolejna polska firma, która
Przed laty, przy wymianie starego pieca
pojawi się w Galerii Łowickiej. Z polskich węglowego na olejowy, kierowano się rebrandów w Galerii znalazły się już CCC, dukcją etatu palacza, co dało oszczędności.
Empik, CroppTown, wkrótce pojawi się Z kolei po wzroście cen oleju opałowego
również Atlantic.
(mak) w ostatnich latach przymierzano się do kup-

Nowy sklep w Galerii Łowickiej
Największy w Łowiczu salon
z odzieżą dla dzieci i młodzieży
marki Quadri Foglio został otwarty
5 marca w Galerii Łowickiej.

W

gronie stypendystów nie znalazł się
żaden uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, gdyż nie było w szkołach
powiatu łowickiego ani jednego ucznia spełniającego postawione kryteria.
Stypendium w kwocie 160 zł miesięcznie wypłacane będzie przez 5 miesięcy, od
lutego do czerwca. Aby je dostać uczniowie szkół kończących się maturą musieli się legitymować średnią 4,5, sukcesami
w konkursach i olimpiadach lub jedną oceną celującą, a pozostałymi przynajmniej dobrymi. Musieli mieć także wzorową ocenę

z zachowania i żadnego innego stypendium,
z wyjątkiem socjalnego.
Uczniowie klas zasadniczych musieli
wykazać się średnią przynajmniej 4 i brakiem ocen poniżej dobrych. W tym roku takich uczniów jednak nie było.
Kandydatów do stypendium starosty
zgłaszają dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady nauczycielskiej i samorządu uczniowskiego.
Przez najbliższe 5 miesięcy stypendia otrzymywać będą: Katarzyna Żemło
z I LO w Łowiczu, Magdalena Chorążka
z I LO w Łowiczu, Justyna Gurdała z Technikum Agrobiznesu w ZSP 2 w Łowiczu,
Ewa Podrażka z Technikum Ekonomicznego w ZSP 4 i Katarzyna Lewandowska z Technikum Weterynaryjnego w ZSP
w Zduńskiej Dąbrowie.
(wcz)

D

ki, dwa murowane o pow. ok. 150 m2 oraz
dwie wiaty o konstrukcji stalowej, z których
największa ma pow. 400 m2. Atutem działki
jest znajdująca się na niej wieża telefonii komórkowej, co zapewni przyszłemu właścicielowi stały dochód z płaconej dzierżawy
gruntu znajdującego się pod nią.
Gmina, po uprawomocnieniu się decyzji o sprzedaży, wystawi nieruchomość do
zbycia w formie przetargu na przełomie
maja i czerwca. Działka została wyceniona ok. 300 tys. zł.
(tb)

Drugi piec olejowy dla szkoły w Bielawach

W

na kotła na ekogroszek, który, jak wynika
z audytów energetycznych, jest w obecnej
sytuacji rynkowej najbardziej ekonomiczny. Jednak w przypadku szkół w Bielawach
konieczne byłoby przystosowanie kotłowni
(po wcześniejszych zmianach pod potrzeby
kotła olejowego) do opału w postaci ekogroszku. Koszty wymiany kominów oraz
przebudowy kotłowni dają kwotę około
150 tys. zł, do czego dochodzi zatrudnienie palacza. Z kolei z audytu energetycznego związanego z termomodernizacją szkoły wynika, że wymiana starych żeliwnych
grzejników, docieplenie ścian oraz montaż
drugiego pieca olejowego, który ma możliwość regulacji temperatury w związku ze
zmieniającą się aurą, to 40% oszczędności opału. Koszty równoważyły się w obu
przypadkach.
(eb)
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Ruch na wiadukcie już w maju
Jeszcze kilka dni i konstrukcja
wiaduktu nad ulicą Seminaryjną
w Łowiczu, wykonana ze specjalnie
profilowanej i łączonej śrubami stalowej blachy falistej ocynkowanej
typu Supercor, zostanie całkiem zasypana piachem. Ruch na wiadukcie
będzie możliwy w maju.

J

eszcze później otwarta zostanie ulica Seminaryjna. Firma będzie bowiem musiała rozebrać tymczasowy objazd wiaduktu,
po którym jeżdżą kierowcy podróżujący
drogą krajową numer 2.
Przez kilkanaście dni po zasypaniu konstrukcji wiaduktu grunt na nim będzie walcowany, uzupełniany, w tym samym czasie budowane będą przyczółki wiaduktu,
aż wreszcie położona zostanie podbudowa i nawierzchnia na nim, założone zostaną barierki ochronne. - Jeszcze dużo pracy
przed nami, ale to i tak szybciej niż byłoby w przypadku tradycyjnej konstrukcji
sztywnej. Puszczenia ruchu nad wiaduktem można spodziewać się nie wcześniej
niż w maju - powiedział nam kierownik
budowy drogi Andrzej Antosiak z konsorcjum Strabag.
W Łowiczu zastosowano przy budowie wiaduktu elementy konstrukcyjne
z blachy falistej. Stosowane są one w budownictwie drogowym do wykonywania obiektów inżynierskich od wielu lat,
ale ostatnio na zdecydowanie większą skalę.
W 2005 roku w ciągu obwodnicy Gniezna oddano do użytku pierwszy w Europie trójprzęsłowy, zdecydowanie większy
od łowickiego, wiadukt z konstrukcji z blach
falistych. Od tamtego czasu powstało wiele
podobnych wiaduktów.

Niedługo cała konstrukcja wiaduktu zostanie przykryta piaskiem, a potem nawierzchnią drogi.
Pierwsze zastosowanie tego typu konstrukcji miało miejsce w Ameryce Północnej oraz w Rosji, gdzie też narodziła się
koncepcja ich wykorzystania w budownictwie drogowym i kolejowym. Dziś tzw.
„konstrukcje podatne” z blach falistych są
powszechnie stosowane w budownictwie
na całym świecie. Stosowane są do budowy: przepustów, mostów, tuneli, przejść
podziemnych, przejazdów gospodarczych,

przejść ekologicznych, hangarów, schronów
dla ludności, magazynów na amunicję, obudów taśmociągów, ciągów wentylacyjnych,
a także do wzmacniania i przebudowy istniejących obiektów inżynierskich.
Dlaczego projektant zdecydował
w Łowiczu zastosować taką konstrukcję? Przede wszystkim dlatego, że jest tańsza od
tradycyjnej i można ją szybciej postawić dowiedzieliśmy się od kierownika Antosia-

ka. - Na pewno się nie zawali - śmieje się.
Pod uwagę brano też minimalizację kosztów utrzymania już zbudowanych obiektów
i dużą nośność dzięki współpracy konstrukcji z otaczającym gruntem w przenoszeniu
obciążeń. - Jak każdy taki obiekt trzeba go
konserwować. Gdzieś na przykład zacznie
rdzewieć śruba mocująca, to się ją wymienia - powiedział nam Antosiak.
(mak)

Zniknęły topole przy Agros Nova
Wycinka drzew wzdłuż ogrodzenia zakładu Agros Nova w Łowiczu
stała się koniecznością. Trwała od
25 lutego do 1 marca. Część tej wycinki została wykonana już w ubiegłym roku. Wszystkie topole znikną
z terenu zakładu dopiero z końcem
roku, gdyż wycinka, rozłożona w czasie, będzie realizowana na przestrzeni całego roku.

W

ycinka odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Urzędem Miasta. Zgodę
na nią podpisał Paweł Gawroński, naczelnik
Wydziału Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego.
Zasadniczym powodem usuwania drzew
Dziś topole nie stanowią już charakterystycznego elementu krajobrazu
przy ul. Sikorskiego.
jest ich bardzo zły stan i związane z tym za-

grożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia
zakładu oraz ruchu drogowego. Topole włoskie są chore, mają ubytki otwarte w pniach
z wypróchnieniem oraz posusz w koronach.
- Spadające często gałęzie są naprawdę niebezpieczne dla przechodzących ludzi, przejeżdżających samochodów oraz obiektów
spółki, które znajdują się w zasięgu ich koron. Realna jest groźba uszkodzenia przechodzącej obok napowietrznej linii energetycznej - wyjaśnia rzecznik Agros Nova
Joanna Bancerowska.
Usuwane topole zastąpią tuje, które spółka posadzi na ich miejscu. Będą to tuje, gdyż
są bardziej przyjaznymi roślinami w kontekście bezpieczeństwa, higieny i jakości produkcji, chodzi o ochronę przed szkodnikami i owadami.
(eb)

E-mailem i przez Gadu Gadu
o niebezpiecznych miejscach

Z

a pomocą wiadomości
wysłanych na skrzynkę
e-mail tegosieboje@wp.pl
oraz poprzez popularny
komunikator Gadu Gadu
o numerze 11791481 będzie
można sugerować łowickiej policji,
w których miejscach
w Łowiczu jest niebezpiecznie.
Nowe „kanały komunikacji”
policji z mieszkańcami mają być
uruchomione od początku marca.
Należy podkreślić, że nie są to
odpowiednie kanały do zgłaszania
interwencji, a numer GG nie
będzie służył do pogaduszek
z policjantami. Zgłoszenia
wymagające natychmiastowej
interwencji policji należy
zgłaszać normalnie na numer
alarmowy 997. Łowicka Komenda
Powiatowa Policji, wprowadzając
dla internautów owe
udogodnienia, będzie realizować
program poprawy poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
Łowicza. Ideą programu jest
uwzględnienie opinii łowiczan na
temat ich poczucia zagrożenia
w określonych miejscach
i porach w celu dyslokacji
i zadaniowania służby patrolowej
i obchodowej policji na terenie
miasta. Dotychczas odbywało
się to głównie na policyjnych
statystykach i własnym
rozpoznaniu policji w oparciu
o zdarzenia już zaistniałe.
Uwzględnienie opinii mieszkańców
na temat ich poczucia zagrożenia
w określonych miejscach
i o określonych porach dnia
lub nocy ma skutkować
lepszym dostosowaniem pracy
policjantów do społecznych
potrzeb oraz poprawą poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta. Oprócz tego uwagi można
zgłaszać telefonicznie
u kierownika rewiru dzielnicowych,
tel. (0-46) 830-95-23, lub wrzucać
do skrzynki udostępnionej
w recepcji Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu. W zgłoszeniu
należy w dowolnej formie
podać dokładne miejsce,
rodzaj zagrożenia i pory jego
występowania oraz ewentualnie
własne sugestie. Nie jest
konieczne podawanie własnych
personaliów. Policja nie będzie
podejmowała żadnych działań
w celu ustalenia nadawcy.
Policjanci oczekują na informacje
o zagrożeniach innych niż
chwilowe, nagłe lub jednorazowe.
Okresowo policja publikować
będzie również „mapę poczucia
zagrożenia mieszkańców miasta”.
(mak)
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Gmina Domaniewice

Kamienie muszą wystarczyć
Mieszkańcy Błot Krępskich w gminie Domaniewice na sesji Rady Gminy 27 lutego protestowali przeciwko
pomysłowi radnych gminy Domaniewice, powziętemu na posiedzeniu połączonych komisji 8 lutego,
w sprawie utwardzenia drogi w tejże
wsi kamieniem a nie asfaltem.

T

rzeba było nie obiecywać w ubiegłym
roku. Mieszkańcy innych wsi też chcą,
ale to nam obiecaliście. Gdzie jest wasza
wiarygodność? - mówiła mieszkanka Błot
Krępskich Aneta Pęczkowska. Drogę, którą codziennie jeżdżą do pracy, a dzieci chodzą do szkoły, mieszkańcy określają jako
tor przeszkód.
Przed rokiem radni wraz z wójtem gminy Mirosławem Grzegorzem Redziszem
obiecali, że droga zostanie utwardzona
asfaltem w tym roku. - W ubiegłym roku
byliśmy na sesji, bo nasza droga nie została ujęta w planie inwestycyjnym na
2007 rok, a miała być. Dlatego właśnie
obiecywaliście, że na 100% zostanie zrobiona w tym roku. Teraz sytuacja się powtarza.
Ile lat przyjdzie nam jeszcze czekać? - pytała Eugenia Graszka. Inwestycja ta została ujęta w projekcie budżetu na 2008 rok.
Tymczasem radni gminni na posiedzeniu
połączonych komisji rady 8 lutego wycofali się z jej realizacji. - Nie możemy spokojnie przejechać, bo w samochodzie trzęsie tak, jakby wcale nie posiadał resorów
- uskarża się Aneta Pęczkowska.
Wójt Mirosław Redzisz wyjaśniał, że
radni złożyli ustną deklarację mówiącą
o tym, że w tym roku żadna droga nie zostanie wyasfaltowana. Zamiast tego dłuższe odcinki utwardzone zostaną kamieniem o grubości 10 cm. Za 400 tys. zł radni
zamierzają w tym roku ułożyć kamień na
drogę w Reczycach na długości 800 m,
właśnie w Błotach Krępskich na długo-

Gmina Bielawy

biegłoroczny budżet spółki wynosił niecałe 50 tys. zł, zaś wysokość zadłużenia
U
rolników opiewała na 100 tys. zł.

26 lutego w Urzędzie Gminy w Bielawach odbyło się walne zgromadzenie
członków spółki. Przedstawione zostało

Inna dotacja dla przedszkola
niepublicznego

J

ednogłośnie radni gminy Domaniewice na sesji 27 lutego podjęli uchwałę
w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola ss. Pasjonistek św. Pawła od Krzyża. Dotychczas gmina przekazywała dotację
w wysokości 150% wydatków bieżących
ponoszonych w oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Skaratkach i Domaniewicach,
gdyż na terenie gminy nie ma przedszkola publicznego i nie można było wyliczyć
- zgodnie z wymogami ustawowymi - wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych.
W ubiegłym roku zmieniła się ustawa
o systemie oświaty w zapisach dotyczących naliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego. Obecnie, w przypadku braku
na terenie gminy przedszkola publicznego,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji
są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
Gmina Domaniewice jako najbliższą wybrała gminę Łyszkowice, gdyż jej siedziba jest najbliżej położona. Wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jedno
dziecko w przedszkolu w Łyszkowicach
w 2008 roku wynosi 635 zł. Gmina Domaniewice zobowiązana jest do przekazania
przedszkolu niepublicznemu 75% tej kwoty,
czyli 476,25 zł. Wysokość dotacji określona
Chudzyński z Błot Krępskich zarzucał radnym i wójtowi brak rzetelności oraz rzucanie słów na wiatr.
została na łączną kwotę 186.960 zł.
(eb)
ści 1,5 km, w Stroniewicach - 300 m oraz
Gminy Domaniewice nie stać na więcej stycji, tj. utwardzenie kamieniem i położew Rogóźnie I i II na długości 1,5 km. Gmi- inwestycji, gdyż jest obciążona spłatą za- nie asfaltu, w jednym roku. Na to nie chciena na inwestycje w tym roku przeznacza ciągniętych wcześniej pożyczek na budo- li przystać.
ponadto 2,6 mln zł, ale w większości są to wę szkoły i oczyszczalni. - Nie wiedzieliśmy,
Mieszkańcy pozostałych trzech wsi,
ednogłośnie radni gminy Domaniewipieniądze na duże zadanie kanalizacji gmi- która droga jest ważniejsza i którą asfalto- w których drogi będą w tym roku utwarce na sesji 27 lutego podjęli uchwałę
ny. W tej sprawie niebawem złożony zo- wać w pierwszej kolejności, dlatego zdecy- dzane kamieniem, cieszą się z tego. W ich
w sprawie zaciągnięcia długoterminostanie wniosek o dofinansowanie unijne. dowaliśmy się utwardzić więcej odcinków imieniu zadowolenie z takiej decyzji rad- Musimy wykorzystać tę szansę dofinan- - tłumaczył przewodniczący Rady Gminy nych wyrazili sołtysi Jan Kowalczyk oraz wej pożyczki na finansowanie największej
w tym roku inwestycji: budowy kanalizasowania ze środków europejskich - mówił Domaniewice Sławomir Sałek. Propono- Grzegorz Kuciński.
wójt. Dotychczas gmina Domaniewice, wał nawet mieszkańcom Błot Krępskich,
Radni jednogłośnie zaakceptowali bu- cji sanitarnej z przykanalikami w Domaniejako jedna z nielicznych, nie skorzystała aby wycofali się z utwardzania kamieniem dżet, łącznie z ustalonymi wydatkami inwe- wicach. Pożyczka w wysokości 1,5 mln zł
z dofinansowania z UE.
drogi i poczekali na realizację całej inwe- stycyjnymi.
(eb) ma być zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
ka podpisze umowę z firmą windykacyjną.
Wodnej w Łodzi. Zostanie spłacona w laTa z kolei zajmie się ściąganiem zaległych
tach 2009-2013.
składek, wykorzystując egzekucję komor(eb)
koło 120 osób, w większości
niczą. W sąsiedniej gminie Głowno od kilpań, mieszkanek gminy
ku lat ściągalność składek wynosi ponad
Gmina Kocierzew
Chąśno, weźmie udział 8 marca
sprawozdanie za 2007 roku. Ponadto uchwa- 95%, właśnie dzięki zastosowaniu egzeku- w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet,
lono wyższą stawkę opłaty na rzecz spółki, cji komorniczej.
który organizuje Gminna Biblioteka
Wykorzystując nową, bo zakupioną Publiczna w Chąśnie oraz Gminna
z 7 zł wzrosła ona do 9 zł za zmeliorowany
ednogłośnie radni gminy Kocierzew
hektar gruntów ornych. Pobierana jest raz w ubiegłym roku, koparkę gminną, spółka Rada Kobiet. Tak jak co roku na
wprowadzili na sesji 28 lutego zmiaoczyściła
w
2007
prawie
40
km
rowów.
na kwartał przy racie podatku rolnego. Jest
swoje święto z każdej wsi gminy
ny do budżetu na 2008 rok. Nikt się nie
to jedna z najniższych stawek w rejonie. W poprzedniej kadencji do wykorzystania przyjedzie kilkuosobowa delegacja.
sprzeciwił, gdyż dochody gminy wzrosły
Ściągalność zaległości z tytułu tych opłat była stara koparka na gąsienicach, która Panie zasiądą za stołami, na których
o 155 tys. zł. Z tego 143 tys. zł to zwiękw ubiegłym roku wyniosła 63%, podczas nie była zbyt mobilna - mówi Zbigniew Li- pojawią się przygotowane przez
gdy w poprzedniej kadencji wynosiła zale- berski, nowy prezes spółki. Odmulono rowy nie przysmaki. Obejrzą też występy
szenie subwencji oświatowej, zaś 12 tys.
w okolicach Borówka, Bogumina, Boro- artystyczne w wykonaniu uczniów
dwie około 30%.
zł to pieniądze na realizację programu eduW najbliższym czasie wystawiane będą wa, Droguszy, Piasków Bankowych i Sta- Szkoły Podstawowej w Mastkach oraz kacyjnego „Impuls” w Gimnazjum w Koprzez spółkę ostateczne wezwania do za- rych, Janinowa, Emilianowa, Soboty, Prze- Zespołu Szkół Publicznych w Błędowie. cierzewie.
płaty. Jeżeli nie odniosą one skutku, to spół- wisk oraz w Leśniczówce.
(eb) (tb)
(eb)

Spółka wodna ściąga pieniądze
Spółka Wodna w gminie Bielawy z powołanym w ubiegłym roku
prezesem Zbigniewem Liberskim
podwoiła ściągalność składek od
rolników oraz liczbę kilometrów
oczyszczonych rowów.

Gmina Domaniewice

Pożyczka na kanalizację

J

Dzień Kobiet w gminie Chąśno

O

Większe dochody

J
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Preludium Dnia Kobiet w Rogóźnie
Jednostka OSP w Rogóźnie
w gminie Domaniewice
z tygodniowym wyprzedzeniem
postanowiła uczcić święto
swoich pań. W tym roku
po raz drugi obchodzono tę
uroczystość. Kilkadziesiąt
mieszkanek Rogóźna zasiadło
2 marca w odnowionej remizie.
rezes jednostki Mariola Wojda wymieniła to, co w ostatnim czasie udaP
ło się zrobić w jednostce. A jest się czym

nowe obicie. Funkcjonuje również wypożyczalnia zastawy stołowej na okolicznościowe przyjęcia.
Prowadzenie uroczystości przejął następnie Jan Jamroch, naczelnik jednostki, który
złożył wszystkim zebranym życzenia. Proboszcz domaniewickiej parafii, ks. Sławomir Sobierajski zamiast kwiatów miał dla
pań laurkę muzyczną. Zagrał na akordeonie
utwór „Od nocy do nocy”, stanowiący motyw przewodni z filmu „Noce i dnie”. Każda z pań otrzymała ponadto kwiat z bibuły
ze zgrabnie wkomponowanym w środek
cukierkiem. Przed paniami wystąpił kabaret
„Pod gruszą” ze scenką przygotowaną specjalnie na Dzień Kobiet, a także ze szlagierami polskiej muzyki rozrywkowej.
(eb)

pochwalić. W budynku działa ogrzewanie kominkowe. Przyjemnie przysiąść na
ławeczce przy kominku i słuchać strzelających szczap drzewa. Na suficie zamontowana zostałam srebrna kula i kolorowe
światła dające efekt disco. Wymienione zo- Wszystkie panie z Rogóźna otrzymastały okna i drzwi. Stworzono kącik kuchen- ły kolorowe kwiaty z bibuły ze zgrabny przy garażu, krzesła w świetlicy mają nie wplecionym cukierkiem.

Holenderska wołowina w Zduńskiej Dąbrowie?
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie
gościł w sobotę 23 lutego
kilkunastoosobową delegację
hodowców była z Holandii.

J

ak powiedziała nam dyrektor placówki
Ewa Wawrzyńczak, w czasie wizyty hodowcy oglądali gospodarstwo pomocnicze znajdujące się przy szkole. Ma to związek z zamiarami przeniesienia do Polski
części produkcji popularnej w Królestwie
Niderlandów młodej wołowiny i eksportu
produktu finalnego do Holandii.

Wawrzyńczak przekazała nam, że jest
szansa, by w jednym z budynków gospodarczych w Zduńskiej Dąbrowie uruchomiona została produkcja młodego bydła.
Holendrzy dostarczaliby młode zwierzęta, które byłyby na miejscu chowane do
wieku 3 miesięcy. Później trafiałyby one
do hodowli u okolicznych rolników zrzeszonych w grupę lub grupy producenckie.
Po osiągnięciu 9. miesiąca, poprzez rzeźnie
znajdujące się w najbliższej okolicy, trafiałyby już jako produkt finalny do Holandii.
Niemniej cały cykl produkcyjny byłby skupiony wokół Dąbrowy.
Projekt hodowli holenderskiego bydła
ma akceptację Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, które zabiega

o uruchomienie takiej produkcji na terenie
naszego kraju. Wawrzyńczak powiedziała nam, że sobotnia wizyta w szkole była
pierwszym konkretnym kontaktem w tej
sprawie. Obecnie czeka na informacje dotyczące konkretnych decyzji.
Delegacja Holendrów oraz Polskiego Zrzeszenia Hodowców Bydła 25 lutego spotkała się z podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Rolnictwa Arturem Ławniczakiem, który zapewnił strony o poparciu resortu dla inicjatywy współpracy polsko-holenderskiej przy hodowli bydła oraz
wyraził wolę podejmowania dalszych rozmów dotyczących wdrażania przedstawionego programu.
(tb)

W gminie Domaniewice doceniają
swoich sportowców
Kilkudziesięciu młodych sportowców dyplomami i nagrodami
wyróżnili 27 lutego, na sesji Rady
Gminy Domaniewice, wójt gminy
Mirosław Redzisz oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Sałek.
Od trzech lat kwitnie w gminie tradycja nagradzania za szczególne
osiągnięcia sportowe właśnie na
forum Rady Gminy.

ajlepszych sportowców roku 2007 typowały szkoły oraz kluby sportowe.
N
Ze Szkoły Podstawowej w Doma-

niewicach nagrodzeni zostali: Ewelina
Pająk, Wojciech Sut, Agata Witkowska,
Marcin Wodzyński, Dorota Wolińska.
Ze Szkoły Podstawowej w Skaratkach nagrodzona została cała drużyna dziewcząt startująca w Turnieju Mini
Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion”,
która zajęła IV miejsce w kraju: Agnieszka Jaros, Patrycja Wolankiewicz, Justyna
Baleja, Daria Sut i Dominika Sut. Agnieszka Jaros powołana została do kadry województwa łódzkiego i jest obecnie zawodniczką klubu w Sieradzu. Z tym klubem
zdobyła II miejsce w Polsce w Turnieju
Mini Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa.
Ponadto ze szkoły w Skaratkach wyróżniona została kolejna drużyna dziewcząt w Turnieju Mini Piłki Nożnej Klas
III - IV im. Marka Wielgusa, która zajęła
V miejsce w półfinale krajowym w Ciechanowie: Marta Kowalczyk, Patrycja
Pawełkowicz, Martyna Gajda, Agnieszka
Białek i Ewelina Kucińska.
Z Gimnazjum w Domaniewicach najlepszymi sportowcami okazali się: Żaneta
Kapusta (II miejsce w rzucie oszczepem
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Kielcach), Sylwia Gajda
(II m. w rzucie młotem w MMM Kielce),

Dziewczęta ze szkoły w Skaratkach zadowolone z nagród za osiągnięcia
sportowe.
Wioleta Tujak (III miejsce w rzucie młotem
w MMM Kielce), Paulina Gajek (IV miejsce w rzucie oszczepem) i Damian Sokołowski (V miejsce w skoku wzwyż).
Klub sportowy UKS Błyskawica jako
najlepszych swoich zawodników przedstawił: Łukasza Milczarka (I m. w rzucie młotem na szkolnych igrzyskach LZS
w Zamościu, 17 m. na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Szczecinie, Mariusza Woźniaka (halowy mistrz Polski na
dystansie 60 m wśród juniorów młodszych
w Spale), Ninę Łabęcka (VII m. na dystansie 2 km w biegach przełajowych na OOM
w Stalowej Woli), Marcina Kostrzewę
(VI m. na dystansie 800 m i VII m. na dystansie 1000 m na Mistrzostwach Polski Juniorów w Short Tracku) i Mateusza Fabiańskiego (I m. na dystansach 500 m, 800 m,

1000 m, 1500 m w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Short Tracku w Sanoku). UKS Asik do wyróżnienia przedstawił Karolinę Gajek, Marlenę
Kosiorek i Wiktorię Domińczak, wszystkie trzy za zajęcie I miejsca w Powiatowym Turnieju Andrzejkowym. LZS Vagat
wytypował Tomasza Zimnego, wieloletniego zawodnika, społecznika, w sezonie
2007 wybranego najlepszym bramkarzem
klasy „B”, Jarosława Truszkowskiego, wieloletniego działacza, społecznika, najlepszego obrońcę drużyny sezonu 2007 oraz
Sebastiana Wielca, wybranego przez zarząd klubu najbardziej obiecującym młodym zawodnikiem.
Wyróżnieni otrzymali sprzęt sportowy
oraz plecaki, torby i obuwie sportowe.
(eb)

Nabór do szkół pijarskich

R

ozpoczął się nabór do szkoły
podstawowej i gimnazjum
szkół pijarskich w Łowiczu. Od
września w placówce ruszy jedna
klasa pierwsza podstawówki i dwie
gimnazjum. Nabór elektroniczny do
liceum rozpocznie się w kwietniu.
Licealiści wybierać będą mogli
między trzema profilami: biologicznochemicznym, humanistycznym
i matematyczno-fizycznym.
W ciągu ostatniego roku w szkole
bardzo wiele się wydarzyło. Powstał
m.in. nowy hol, pomieszczenie
biblioteczne, kaplica, dodatkowa
sala gimnastyczna, uzupełniło
się wyposażenie sal, na przykład
pracowni fizycznej.

Czekają na młode talenty

N

iedaleko, bo w Zgierzu,
organizowany jest już po raz
czwarty Festiwal Młodych
Bajanie przez Śpiew i Malowanie,
który składa się z ogólnopolskiego
konkursu plastycznego i wokalnego.
Tym razem zadaniem uczestników
konkursu plastycznego jest
przedstawienie fascynujących
miejsc na Ziemi. W konkursie
mogą wziąć udział dzieci i młodzież
w wieku od 6 do 20 lat. Każdy
uczestnik może wykonać jedną
pracę w dowolnie wybranej technice
(maksymalny format 70 x 100 cm).
Prace należy nadsyłać do
15 kwietnia pod adres: MDK Zgierz,
ul. Długa 42. Natomiast warunkiem
wzięcia udziału w konkursie
wokalnym jest przesłanie do 5 maja
formularza uczestnictwa oraz płyty
z nagraniem demo dowolnie
wybranej piosenki z jednej z trzech
płyt zespołów wokalnych Sposób na
Nudę oraz Metamorfoza. Utwory
z płyt festiwalowych można
odsłuchać na stronie www.mdk.
miasto.zgierz.pl (w zakładce
imprezy), zaś same płyty wraz ze
śpiewnikami można zakupić w
sekretariacie Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu. Na podstawie
nadesłanych nagrań komisja
zakwalifikuje solistów
i zespoły wokalne do udziału
w przesłuchaniach festiwalowych,
które odbędą się 26 maja. Koncert
laureatów konkursu wokalnego
połączony z wernisażem
nagrodzonych prac konkursu
plastycznego odbędzie się dzień
później. Na koncercie wystąpi
Grażyna Łobaszewska, która
weźmie także udział w pracach jury
oraz poprowadzi warsztaty wokalne
dla uczestników festiwalu.
(ljs)
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Potrzeba matką
wynalazków
bjechałem przez miniony tydzień
kawałek polskich gór udając się
najpierw do Szklarskiej Poręby
na narciarski Bieg Piastów, a potem do
Szczyrku na Zimowe Igrzyska Polonijne,
więc chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Prawdziwie wybuchowa mieszanka
wrażeń. Najpierw jedyna w swoim rodzaju
w Polsce masowa impreza narciarska dla
prawdziwych pasjonatów czyli Bieg Piastów. Do głównego biegu, którego dystans
zgodnie z pierwotnymi założeniami miał
wynosić pięćdziesiąt kilometrów zgłosiło
się dwa tysiące dwieście osób. Byłoby
jeszcze o co najmniej kilkaset więcej,
ale przestano przyjmować zgłoszenia,
bowiem Polana Jakuszycka więcej nie jest
w stanie pomieścić na starcie. Potem to już
pół biedy, bo szpaler biegaczy szybko się
rozciąga. Łowickich akcentów czyli uczestników biegu z naszego miasta i powiatu
nie zauważyłem, a jeśli się mylę to proszę
o kontakt z redakcją. Pogoda - istny horror.
Czegoś podobnego jeszcze nie przeżyłem.
Najpierw lało całą noc poprzedzającą
imprezę, więc z Karkonoszy spływało tak
wiele wody, że przepływająca obok drogi
prowadzącej do Jeleniej Góry spokojna
zwykle rzeczka Kamienna zaczynała przypominać górską rzekę z amerykańskich
filmów grozy. Godzinę przed startem do
biegu sytuacja wydawała się dramatyczna
i zastanawiano się, czy imprezy nie
odwołać. Tym bardziej, że pieczołowicie
i wielkim nakładem środków przygotowywaną przez wiele tygodni trasę narciarskie
zaczęło po prostu wymywać. Dosłownie
w biegu trzeba było ją skrócić do dwudziestu pięciu kilometrów. Zastanawiałem się i ja
z całą ekipą telewizyjną, czy nie odwołać,
a w najlepszym razie też znacznie skrócić,
transmisji dla TV Polonia. Ale niebiosa się
nad nami wszystkimi ulitowały, choć pogroziły palcem. Pół godziny przed biegiem nad
Polaną Jakuszycką przeszła burza, potem
zaczął padać grad, by wreszcie przejść
w śnieg. A pod koniec biegu w ogóle przestało padać. Wystartowali prawie wszyscy
zgłoszeni wykazując niezwykły hart ducha,
a i transmisja odbyła się w całości.
wórca i organizator Biegu Piastów,
Julian Gozdowski, choć to gość
po siedemdziesiątce, ciągle tryska
energią, ale też niezwykle przeżywa

O

T

wszelkie przeciwności losu. Ma jednak
wspaniałą załogę. - Postanowiliśmy - powiedział mi “na ucho” już po imprezie jeden
z jego współpracowników - że w trakcie
przygotowań będziemy panu prezesowi
meldować tylko o sprawach pozytywnych,
natomiast wszelkie sytuacje trudne i niepokojące będziemy rozwiązywać we własnym
zakresie. Na ile oczywiście się da. I jakoś
się dało.
tóżby nie chciał mieć takiej załogi?
Zgrana ekipa organizuje też co
dwa lata zimowe igrzyska polonijne w Beskidach, w Szczyrku i Wiśle.
Tegoroczne robili po raz piąty. Dominowali,
zarówno sportowo, jak i towarzysko, Polacy
z Kanady i ze Szwecji, a “szwedzki” łowiczanin, Jurek Walczak, zdobył dwa złote medale
w konkurencjach łyżwiarskich. Byłoby niedobrze, gdyby takie igrzyska odbywały się bez
udziału Polaków ze Wschodu. Każdorazowo więc Senat przydziela kilkaset tysięcy
na ich przyjęcie: opłacenie pobytu i wyżywienia. Za własne pieniądze mają
jedynie dojechać. Tyle, że z wieloma
z nich ciągle są te same problemy. Początkowo starano się je bagatelizować
i perswadować, by nie traktować przyjazdu
na igrzyska jak bezpłatnej wycieczki do
Polski połączonej z bazarowym handlem.
Nie do wszystkich te argumenty jednak docierają. No i na samych zawodach przykro,
kiedy okazuje się, że do jednych konkurencji
niektóre zgłoszenia były fikcyjne, za to w
innych startują tacy, którzy po polsku nie
rozumieją ani słowa. Oni przyjechali po
medale.
le też nie było mi za wesoło, kiedy
na uroczystym bankiecie młodzi
Ukraińcy i Białorusini robili sobie
zdjęcia z półmiskami pełnymi wędlin i mięs
wszelakich. Zaś co do „własnego dojazdu” opowiadano mi, jak to przed jednymi
z poprzednich igrzysk ekipa z Białorusi
umówiła się z kolegami z Litwy na jednym
z parkingów przy granicy, już po polskiej
stronie. Ci z Białorusi chcieli zaoszczędzić
na paliwie, więc ich autokar został wzięty
przez Litwinów na hol. Czysta oszczędność i jaka pomysłowość. Polak potrafi.
Ten zza Buga także. A może jeszcze
bardziej. Bo to przecież potrzeba jest
matką wynalazków. Zaś potrzeb ciągle
mają dużo.

K

A

Wygrał dzięki wiedzy i „dzikiej karcie
W połowie minionego
tygodnia w Zespole
Szkół LicealnoGimnazjalnych
w Głownie odbyła
się piąta już edycja
Turnieju Wiedzy Ogólnej
„Jeden z dziesięciu”,
wzorowanego na
telewizyjnym teleturnieju
o tej samej nazwie,
emitowanym w drugim
programie TVP.

stępujący w roli telewizyjnego Tadeusza
Sznuka Dariusz Młynarczyk - nauczyciel,
jeden z pomysłodawców przeniesienia turnieju do swej szkoły, radny miejski - pytał m.in. o to, kto namówił Ewę do zerwania zakazanego jabłka. Zawodnik wykazał
się przytomnością umysłu i mimo dużych
emocji wskazał na węża, a nie - jak można
by przypuszczać - na Adama.
Pytano także o surowiec wydobywany
w okolicach Bełchatowa, o nazwę rzeki,

”

nazjum przy ZSL-G w Głownie, Marcin
Krzeszewski z klasy III b gimnazjum
w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie oraz wspomniany już - jak się okazało bezkonkurencyjny - Dominik Augustyniak z kl. III Gimnazjum Publicznego
w Waliszewie.
Paulina wywalczyła ostatecznie III miejsce, Marcin - II, a I miejsce - Dominik.
Wśród nagród, jakimi zostali obdarowani,
znalazły się m.in. zestawy multimedialne

W

zięli w nim udział reprezentanci gimnazjów z Mąkolic, Dmosina, Waliszewa, Domaniewic i gimnazjaliści z ZSL
-G w Głownie pochodzący z terenu miasta
i gminy Głowno. W turniejowe szranki,
wzorem lat ubiegłych, stanęło 10 zawodników. Do pierwotnie wytypowanej przez
poszczególne placówki dziewiątki zawodników, dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem turnieju, „dokooptowano”, w drodze losowania, Dominika Augustyniaka
z Gimnazjum Publicznego w Starym Waliszewie. Spośród dwóch chętnych, którzy dobrowolnie zgłosili chęć udziału w
turnieju, moneta wskazała właśnie na Dominika. Ten dzień i sam turniej okazał się
dla zdobywcy tej swoistej „dzikiej karty” pierwszej w historii turnieju rozgrywanego
w Głownie - wyjątkowo szczęśliwy. Dwurundowe zmagania z serią mniej lub bardziej
skomplikowanych pytań z różnych dziedzin
zakończył on na I miejscu, wygrywając puchar i nagrody w postaci zestawu multimedialnego złożonego z kamery internetowej,
głośników i słuchawek.
Rywalizacja turniejowa przebiegała ciekawie. Minęło kilka rund pytań, zanim
po utracie ostatniej z trzech szans odpadli
pierwsi zawodnicy. A pytania były różne i łatwe, i trudniejsze, i podchwytliwe. Wy-

W ostatecznej rozgrywce zmierzyli się Marcin Krzeszewski z ZSS w Dmosinie
(zajął II miejsce) - z lewej oraz biorący udział w turnieju dzięki „dzikiej karcie”
Dominik Augustyniak z Publicznego Gimnazjum w Starym Waliszewie (zajął
I miejsce) - z nr 9.
w dolinie której rozegrały się ubiegłoroczne
protesty przeciwników obwodnicy Augustowa, o to, jaki kwiat jest symbolem Anglii.
Były pytania z anatomii, fizyki, matematyki,
ale i takie, jak na imię ma syn serialowego
Ferdynanda Kiepskiego, czy Kopernik był
duchownym czy świeckim, czy konik morski to skorupiak czy ryba, w którym wieku
wynaleziono coca-colę i wreszcie, jakie jest
najsłynniejsze muzeum w Paryżu?
Do finałowej rozgrywki zakwalifikowali się: Paulina Kucińska z kl. III b gim-

w postaci kamery, słuchawek i głośników,
odtwarzacza MP3 oraz puchary. Pozostali uczestnicy turnieju: Marcin Olejniczak
z gimnajzum w Waliszewie, Łukasz Sobieszczyk z ZSP Mąkolice, Katarzyna Kowalik
z ZSS w Dmosinie, Natalia Pawlata z gimnazjum w Domaniewicach, Karolina Redzisz z gimnazjum w Domaniewicach, Piotr
Baleja z gimnazjum w Domaniewicach oraz
Paweł Sobczyk z gimnazjum powiatowego
przy ZSL-G w Głownie, obdarowani zostali
myszkami komputerowymi.
(rpm)
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Gmina Nieborów

Co dalej z nazwami Gwardii Ludowej
Wójt gminy Nieborów Andrzej
Werle nie złożył zapowiadanego
wniosku do Rady Gminy o zmianę
nazwy ulicy Gwardii Ludowej
w Bełchowie. Miał to uczynić
na sesji 25 lutego, wtedy rada
głosowaniem w tej sprawie
zajęłaby się w marcu.
owodem są protesty mieszkańców tejże ulicy, którzy nie tyle mają sentymenty do utrwalaczy właP
dzy ludowej i stalinizmu w Polsce, ile nie chcą wydać

kilkudziesięciu złotych na nowe dokumenty. Podczas
wakacyjnego sondażu wszyscy mieszkańcy chcieli pozostawienia starej nazwy.
Zmiana nazwy ulicy pozostaje jednak w gestii Rady
Gminy. Jakiś czas temu zorganizowane zostało z mieszkańcami spotkanie, na którym wójt tłumaczył, że tę
nazwę trzeba zmienić. - Byłem święcie przekonany, że
moja prośba o zrozumienie sytuacji odniesie skutek mówił podczas lutowej sesji. - Tymczasem otrzymaliśmy pismo z 101 podpisami mieszkańców, którzy nadal
są przeciw tej zmianie. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Poinformowałem mieszkańców, że złożę wniosek do rady, ale wobec tak wielkiego oporu zbyt szybkie
podjęcie decyzji będzie szkodliwa dla mnie i dla rady.
Wszak wybrania jesteśmy przez społeczeństwo, aby

Nieborów

Nowe działki budowlane

R

ozbudowuje się osiedle domków
jednorodzinnych w Nieborowie.
Na ostatniej sesji Rady Gminy, 26 lutego,
radni zdecydowali o sprzedaży szeregu działek
budowlanych położonych tuż przy wspomnianym
osiedlu. Chodzi o 10 działek o powierzchni
od 920 do 940 m2. Jedna jest mniejsza,
ma 623 m2. 8 działek znajduje się w skupisku za hydrofornią. Dwie leżą w pewnym oddaleniu,
za budynkiem Telekomunikacji. W tegorocznym
budżecie zagwarantowane zostały pieniądze
na doprowadzenie do działek sieci wodociągowej.
Decyzja rady otwiera drogę do dokonania
wyceny działek i ogłoszenia przetargu.
(wcz)

Gospodynie razem
Członkinie ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich
działających w gminy Bielawy 25 lutego
zawiązały Gminną Radę KGW.
Jej przewodniczącą została Irena Białas
z Piotrowic, która przez długi czas
pełniła funkcję prezesa zlikwidowanego
niedawno SKR w Piotrowicach.
omysł zrzeszenia wszystkich kół z gminy
i większej koordynacji działań powstał
już dawno, mobilizowała nas do tego
przewodnicząca Rejonowej Rady KGW Maria
Pietrzak. Nareszcie się udało - mówi nowa
prezes. Nie miała ona kontrkandydata w wyborach.
Irena Białas jest członkiem Rejonowej Rady
KGW i zawsze z sympatią patrzyła na prężnie
działające kobiece organizacje na wsi. Najlepiej
ocenia w tym względzie gminę Kocierzew.
W pierwszej kolejności będzie dążyła
do ożywienia tych wsi w gminie Bielawy, gdzie
jeszcze KGW nie działa. Na osiem kół składają
się te z Bielaw, Borówka, Oszkowic, Soboty,
Starego Waliszewa, Wojewodzy, Skubik,
Chruślina. W skład zarządu Gminnej Rady KGW
weszły ponadto: Krystyna Sobierajska z Oszkowic
jako zastępca, Grażyna Małasińska z Bielaw
jako skarbnik, Agnieszka Olejniczak ze Skubik
(sekretarz) oraz Ewa Masłowska ze Starego
Waliszewa. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
została wybrana Teresa Gleńska z Soboty,
członkami komisji Danuta Cyganiak z Borówka
i Elżbieta Dałek z Wojewodzy.
Pierwszą inicjatywą będzie zorganizowanie
Dnia Matki 26 maja w Bielawach. Następnie
przedstawicielki KGW pojadą na konkurs „Baba
Wielkanocna” do Warszawy. Zaplanowano
ponadto wspólne ognisko, wycieczkę do teatru
lub kina, pokaz żywieniowy bądź makijażu,
wieczór wigilijny, a także uczestnictwo
w uroczystościach gminnych i powiatowych.
(eb)

P

reprezentować jego wolę. Miałem już nawet głosy od
różnych osób, że jeśli rada podejmie decyzję o zmianie
nazwy, mieszkańcy zrobią wszystko, aby ją uchylić. To
pokazuje skalę determinacji. - dodał wójt.
Wójt mówi, że on i rada znaleźli się w trudnej sytuacji. Z jednej strony wybrani zostali bowiem przez
społeczeństwo, z drugiej IPN cały czas apeluje o zmianę nazwy. Nieczynienie tego określa lekceważeniem
ofiar totalitaryzmu, brakiem szacunku dla tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę, i utrwalaniem zafałszowanej historii.
Wójt odbiera wiele telefonów od osób, które odpowiadają na to: co ma IPN do samorządności. - Z jednej
strony tak - powiedział wójt - z drugiej jednak słowa
zawarte w apelach instytutu brzmią bardzo poważnie
- powiedział.
Czy pomysł zmiany nazwy ulicy został zatem porzucony? - Zdecydowałem, że nie możemy postępować zbyt

pochopnie. Temat przedyskutowany będzie w łonie rady, ludzie zaczęli do mnie przychodzić i mówić, co to była
z mieszkańcami. Wskazane byłoby też zaprosić prezesa ta Gwardia Ludowa - powiedział sołtys - i domagali się kategorycznie zmiany nazwy. Podczas zebrania
IPN - tłumaczy wójt.
rady sołeckiej, rada ta jednogłośnie zdecydowała, że
dotychczasowa nazwa ma zniknąć.
Dzierzgówek chce zmiany
Sołtys złożył do Rady Gminy dokument ze 136 podPozostaje jednak wciąż sprawa zmiany imienia Szko- pisami mieszkańców domagających się zmiany nazwy.
ły Podstawowej w Dzierzgówku, noszącej imię Żołnie- Gmina posiada inny dokument - rodziców dzieci, którzy
rzy Gwardii Ludowej Ziemi Łowickiej. W tym przy- domagają się pozostawienia nazwy. - Tyle że większość
padku zmiana dokonana może być na wniosek rady tych rodziców jest z Bełchowa Osiedla - powiedział sołrodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniow- tys. - A szkoła mieści się w Dzierzgówku. Dzierzgowscy
skiego szkoły. Rodzice uczniów także opowiedzieli rolnicy oddawali ziemię pod jej budowę, tutaj zawiąsię przeciw zmianie.
zał się komitet budowy. Mamy pełne prawo domagać
Wniosek o zmianę zgłosił natomiast do Rady Gmi- się zmiany tej nazwy, na przyjęcie której wcześniej nie
ny sołtys Dzierzgówka i gminny radny Mieczysław mieliśmy wpływu - zakończył sołtys.
Jak powiedział przewodniczący rady Tadeusz KoKowalski. Podczas sesji powiedział, że dyrektor szkoły Bolesław Kowalski podjął kroki w kierunku zmia- zioł, komisje pracować będą nad tymi zagadnieniami
(wcz)
ny nieudolnie i z niechęcią. - Po artykułach prasowych w marcu.
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Boją się takiej katechetki
Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Łaguszewie
chodzą na lekcje religii
z przysłowiową
duszą na ramieniu.
Rodzice nie po raz pierwszy
zgłaszają do dyrektora
szkoły, że prowadząca
lekcje katechetka
zbyt dużo wymaga,
jest zbyt rygorystyczna,
że traktuje uczniów
w nierówny sposób.
Bywa, że uczniowie z powodu
stresu mają biegunkę.

P

ani od religii jest osobą wykształconą,
pełną werwy - co do tego nie można
wnosić zastrzeżeń - mówi nam ojciec drugoklasistki z tej szkoły. - Ale podejścia do
dzieci nie ma - dodaje. - Proszę zobaczyć
zestaw 100 pytań, jakie zadaje dzieciom
będącym jeszcze przed Pierwszą Komunią
Świętą. Na więcej niż połowę tych pytań
osoba dorosła nie zna odpowiedzi.
Dyrektor szkoły Adam Kucharski przyznaje, że problem pojawia się nie po raz
pierwszy. Dwa lata temu katechetka przeprowadzała wśród drugoklasistów wewnętrzny egzamin przedkomunijny. Rodzice mieli obiekcje, że jest zbyt dużo, bo
ponad 100 pytań, że nauczycielka podchodzi do uczniów zbyt rygorystycznie, traktuje ich nierówno. Kucharski przekazał

Uczniowie z Łaguszewa lubią swoją szkołę. Kto by przypuszczał, że najbardziej boją się lekcji religii.
sprawę do kurii w Łowiczu i wkrótce do
szkoły przybyli wysłani przez kurię księża. - Wspólnie poszliśmy na lekcję religii,
jednak po tej wizytacji żaden z nas nie
mógł jednoznacznie stwierdzić, że katechetka faktycznie robi to, co zarzucają jej
rodzice. Od strony dyrektorskiego nadzoru nie mogę mieć natomiast do katechetki
żadnych zastrzeżeń. Jest sumienna, obowiązkowa, nie spóźnia się na lekcje. Nie
było przypadku, aby nie wyszła na dyżur
- mówi dyr. Kucharski.
Sytuacja powtórzyła się jednak w styczniu tego roku. 24 stycznia do dyrektora
przyszła wychowawczyni klasy VI, mó-

wiąc, że podczas wywiadówek śródokresowych rodzice znów skarżyli się na katechetkę, wysuwając podobne zarzuty co
dwa lata temu. - Zwołałem zebranie nauczycieli i wspólnie próbowaliśmy dojść,
gdzie jest przyczyna takiego stanu rzeczy.
5 lutego w szkole pojawiła się wizytator
ze skierniewickiej delegatury Kuratorium
Oświaty, Mirosława Kasprzyk. Jedynym
zaleceniem pokontrolnym było, aby w zaistniałej sytuacji katechetka zaprosiła rodziców na pokazową lekcję.

L

ekcja taka odbyła się 29 lutego, jednak
przybyła na nią grupa rodziców opuszczała szkołę zupełnie nieusatysfakcjono-

wana. - Na nasze uwagi pani katechetka
zareagowała w ten sposób, że się obraziła. Powiedziała, że jak tak, to w ogóle
nie będzie pytać i zadawać prac domowych. Nam, rodzicom, nie o to przecież
chodziło - usłyszał tuż po spotkaniu reporter NŁ.
- Dzieci są zestresowane. Często znają
odpowiedź na pytanie, ale blokują się ze
strachu. Pani katechetka wymaga odpowiedzi dokładnie tak, jak ona uczyła. Nie
pomoże, gdy dziecko dobrze zaczyna, gdy
się zająknie, tylko od razu, że odpowiedź
niepełna albo zła.
- Sytuacja trwa od kilku lat, a gdy tylko
rodzice się odezwą, ich dzieci są szykanowane. Sam ksiądz proboszcz powiedział
w trakcie tej lekcji pokazowej, że katechetka stawia zbyt wysokie wymagania, że
poziom jest dla drugoklasistów za wysoki. Kiedy poruszyłam tę sprawę, mój syn przeciętny uczeń - dwa razy pod rząd wyszedł z lekcji religii z dwójką, a podobno
u innych były też jedynki.
- Katechetka zareagowała tak, jakby
nam chodziło o zwolnienie dzieci z wszelkich obowiązków - mówi inny ze zdenerwowanych rodziców. - Zdajemy sobie
sprawę, że trzeba pytać, ale niech pytania
będą dostosowane do możliwości drugoklasistów. To są małe dzieci. Dorosłemu
trudno pewne rzeczy spamiętać, a pani
katechetka, bez uprzedniego powtarzania materiału, sięga w pytaniach daleko
wstecz. Teraz mówi, że w ogóle nie będzie
pytać i zadawać lekcji do domu. Powiedziałem, że przecież zadania domowe są

w procesie dydaktycznym bardzo ważne,
ale nie było rozmowy.
Proboszcz parafii w Boczkach, w granicach której leży Łaguszew, ks Witold
Okrasa, mówi nam, że w najbliższym
czasie sformułuje w tej sprawie pismo do
łowickiej kurii diecezjalnej. Przyznaje,
że sposób prowadzenia lekcji przez katechetkę jest dyskusyjny. - Niech dorosły odpowie na pytanie o przejaw obecności Chrystusa w sakramencie pokuty
- daje przykład.

Z

daniem duchownego dzieci często odpowiadają dobrze, jednak katechetka
wymaga odpowiedzi dokładnie tak, jak
ona uczyła. - Czym jest grzech śmiertelny?
Dziecko odpowiada, że jest to odwrócenie
się od Boga. Dla katechetki to zła odpowiedź, bo powinno odpowiedzieć: odejście
od Boga - relacjonuje ksiądz.
Inny przypadek: chłopiec, ministrant,
odwraca się na lekcji. Katechetka wybucha: jak ty się zachowujesz, ty jesteś ministrantem i tak się zachowujesz... - Dziś
ten chłopiec już nie jest ministrantem. Zrezygnował, skoro nie jest godzien - mówi
proboszcz.
- Nie składaliśmy żadnych skarg do kuratorium - mówią rodzice. - Nam nie chodzi o to, aby walczyć z katechetką albo jej
zaszkodzić. Chodzi nam o dobro dzieci,
dlatego chcemy rozmawiać i jakoś tę sytuację rozwiązać - deklarują.
Katechetka z reporterem NŁ nie chciała rozmawiać. Od września uczy ona też
w szkole w Błędowie w gminie Chąśno.
Zapytaliśmy więc, czy i tam nie pojawiają się podobne problemy. - Właśnie wracam z hospitacji lekcji religii i jestem bardzo zadowolona z jej przebiegu - mówi
nam dyrektor szkoły Dorota Osowska. Ja nie mam do tej pani żadnych zastrzeżeń. Nie spotkałam się też, jak na razie,
aby rodzice przychodzili do mnie z jakimikolwiek uwagami.
W przypadku katechetów kuratorium
oświaty nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Bezpośredni nadzór nad nimi sprawuje w parafii proboszcz, który jest pierwszym katechetą parafii. Tym, czym dla
nauczycieli jest wspomniane kuratorium,
tym dla katechety - kuria biskupia. Katechetę na prośbę proboszcza deleguje do
danej szkoły biskup i tylko biskup może
go odwołać.
Dyrektor wydziału duszpasterskiego
łowickiej kurii, ksiądz Wiesław Wronka,
powiedział nam w poniedziałek, że co
prawda pismo od proboszcza jeszcze nie
wpłynęło, zna jednak całą sprawę z lat poprzednich. - Tę panią znam nie od wczoraj i uważam ją za bardzo dobrą i gorliwą
katechetkę - mówi ksiądz Wronka. - Rozumiem, że kontrowersje budzić może jej
sposób bycia i stawiane przed dziećmi
wymagania. Jednak rodzice gotowi byliby dzisiaj nieba uchylić, byle tylko dziecko
się nie zmęczyło. Naprawdę w tej sprawie
bym nie tragizował - mówi.
Ks. Wronka zwraca też uwagę na fakt,
że ta katechetka uczyła w boczkowskiej
parafii za czasów trzech proboszczów.
Dwaj poprzedni nigdy żadnych problemów nie zgłaszali. - Być może chodzi
w tym przypadku o jakiś zgrzyt na linii proboszcz - katechetka, o dwie wizje Kościoła
prezentowane przez te osoby - uważa.
Deklaruje jednak, że sprawą się zajmie,
że przedstawiciele kurii przeprowadzą rozmowę z katechetką w celu wyjaśnienie całej sprawy i zażegnania narosłego konfliktu. Czy skoro problemy pojawiają się po
raz wtóry, sprawa skończyć się może odwołaniem katechetki? - Do tego jeszcze
długa droga - stwierdza ks. Wronka.
(wcz)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Tadeusz Kwiatkowski (1932-2007)
- Był człowiekiem oddanym pracy, łagodnym, tolerancyjnym i pogodnym, ale gdy był przekonany
o swojej racji, potrafił uparcie trzymać swego zdania - takie cechy
charakteru zmarłego 9 listopada
2008 roku Tadeusza Kwiatkowskiego, gospodarza, z zamiłowania myśliwego, ale przede wszystkim pedagoga i wieloletniego kierownika
Gospodarstwa Pomocniczego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie, wymienił
jednym tchem jego syn, Jarosław
Kwiatkowski, wójt gminy Zduny.
adeusz Kwiatkowski przepracował
w Dąbrowie 43 lata, to dotychczas najTdłuższy
staż pracy w tej szkole. Będąc na

emeryturze od 1999 roku, wielokrotnie służył placówce pomocą, udzielając wskazówek i rad na tematy dotyczące gospodarstwa pomocniczego, którego nikt tak jak
on nie znał.
Urodził się 1 stycznia 1932 roku w Dąbrowicach (pow. kutnowski), jego rodzice
Salomea i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne. Dorastał wśród licznego rodzeństwa, starszych sióstr Barbary i Zofii oraz
brata Wacława i młodszego Kazimierza.
W Dąbrowicach spędził całą II wojnę światową, ukończył tam także szkołę podstawową. Był jednym z najpilniejszych uczniów
wyróżniających się spośród innych, za co
otrzymywał nagrody. Dzięki jego zdolnościom mógł kształcić się dalej, do czego
popychali go rodzice. Nie tylko jednak pilnie się uczył, od dziecka był też bardzo pracowity, czynnie pomagał w gospodarstwie
prowadzonym przez rodziców, przez co poznał dokładnie specyfikę pracy na roli i nauczył się do niej szacunku. Przy tak licznym
rodzeństwie w domu jednak się nie przelewało, zwłaszcza w początkach Polski Ludowej, gdy okazało się, że gospodarstwo
rodziców, ze względu na wielkość, zakwalifikowano jako kułacze, a państwo narzuciło rodzicom obowiązek dostaw wytwarzanych produktów.
Tadeusz Kwiatkowski w 1952 roku
ukończył czteroletnie Liceum Rolnicze
w Mieczysławowie (pow. kutnowski) i tego
roku rozpoczął naukę na Wydziale Zootechnicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Rolnego w Warszawie. Studia były dla
niego ciężką szkołą życia, rodzice nie mogli
mu zbytnio pomóc finansowo w Warszawie.
Musiał sam o siebie zadbać, dlatego pan Tadeusz w okresie wakacyjnym dorabiał praktykując w PGR-ach w różnych częściach
Polski. Była to ciężka praca, której został
nauczony w domu rodzinnym. Zdarzało
się, że dziennie doił po 30 krów.
W 1956 roku, po ukończeniu studiów,
rozpoczął pracę w Zduńskiej Dąbrowie przez pierwszy rok jako nauczyciel zoologii
i hodowli zwierząt w Technikum Ochrony

Roślin, potem jako kierownik, a przez pewien okres dyrektor gospodarstwa pomocniczego przy dzisiejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Edward Perzyna w nadesłanym do naszej redakcji wspomnieniu o Tadeuszu
Kwiatkowskim napisał, że wyróżniał się on
skromnością i solidnością pracy od pierwszego dnia jej rozpoczęcia. Nie uznawał potrzeby korzystania z taryfy ulgowej dla rozpoczynających pracę zawodową. Należał do
tego pokolenia, które w dzieciństwie przeżyło straszną okupację, a po wojnie szeroką
ławą, jak nigdy dotąd, garnęło się do nauki.
Szczególnie dotyczyło to młodzieży wiejskiej,
do której Tadeusz należał, a która wcześniej
miała znacznie ograniczony dostęp do edukacji... Tadeusz, poza pracą wykładowczą,
natychmiast przejął nadzór nad hodowlą
zwierząt w gospodarstwie szkolnym. - Nie
uznawał takiego nauczania, w którym teoria nie byłaby potwierdzona praktyką. Nie
pytał o błędy swoich poprzedników, pytał,

jak im się udało postawić hodowlę na tak
wysokim poziomie i snuł myśl, jak można
jeszcze ten dział gospodarowania i nauczania udoskonalić.
Pod jego kierownictwem zwiększał się
obszar gospodarstwa, realizowane były inwestycje, w tym nowa obora ze znacznie
zwiększoną wielkością stada, zakup maszyn
i narzędzi rolnicze na bardziej wydajne. To
zmiany znaczące i trwałe. Następowały też
zmiany w organizacji produkcji i organizacji pracy oraz inne niemal codzienne, które
trudno tu wymienić.
Nie lada sztuką było tak pokierować rozwojem gospodarstwa, by uwzględniając
jego specjalizację, nie wytracić jego walorów dydaktycznych.
Nic też dziwnego, że absolwenci szkół rolniczych w Dąbrowie Zduńskiej, przyjeżdżający na zjazdy absolwentów, rozpoczynali
zwiedzanie od gospodarstwa, bo tam spodziewali się najbardziej widocznych zmian.
Odwiedzali też państwa Kwiatkowskich
dziękując im za odpowiedzi na listy i wcześniejsze rady i pocieszenia. Doceniali ich

pracę, ale i przyciągał ich ten przykład
wspaniałego małżeństwa, tak mocno z sobą
zżytego, tych wspaniałych rodziców, a później i dziadków. Duży był dorobek pracy Tadeusza i był doceniany przez młodzież i całe
środowisko Zduńskiej Dąbrowy.
W szkole Tadeusz Kwiatkowski przepracował 43 lata, do 1999 roku. Jego syn Jarosław podkreśla, że był z nią bardzo zżyty,
nawet gdy miał wolne dni, to było widać,
że myśli o gospodarstwie, a często nawet jechał na miejsce, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Gospodarstwo pod jego
kierownictwem wielokrotnie odnosiło różne sukcesy, w latach 60-tych aż dwukrotnie
zajęło pierwsze miejsce wśród podobnych
gospodarstw na szczeblu krajowym pod
względem wydajności produkcji mleka.
Pan Tadeusz lubił nowinki. Chciał, by
w gospodarstwie znajdowało się jak najwięcej zwierząt, tak by uczniowie mieli możliwość poznania ich nie tylko z kart książek,
ale przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu. W najlepszym okresie gospodarstwa,
gdy był jego kierownikiem, było w nim
oprócz krów mlecznych, po kilka ras świń,
owiec, kur oraz konie. Szukał nowości, w latach 80. udało mu się doprowadzić do tego,
że chlewnia znajdująca się przy szkole była
pierwszą w województwie łódzkim, w której pojawiła się nowa rasa trzody - Duroc.
Późniejsze zmiany w szkolnym gospodarstwie wymuszane względami ekonomicznymi, czyli ograniczenie ilości ras
i zmniejszenie udziału uczniów w pracy,
były jego zdaniem pozbawione sensu, przez
wszystkie lata pracy w Zduńskiej Dąbrowie
stawiał bowiem na praktykę. Wyrazem tego
był przeznaczony dla uczniów i odbywający się w szkole przez wiele lat konkurs orki.
Tadeusz Kwiatkowski pracował także
społecznie. W latach 1983-1985 był członkiem Rady Redakcyjnej biuletynu pedagogicznego oświaty rolnej wydawanego
przez Centralny Ośrodek Doskonalenia
Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie z siedzibą w Pszczelinie. W latach
1984-1997 był członkiem Rady Oświaty
Rolniczej przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1990 roku był
przez dwie kadencję radnym gminy Zduny, w drugiej, 1994-1998, był przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Rolnictwa i Spraw Obywatelskich.
Za swoją pracę zawodową, jak i społeczną otrzymał wiele odznaczeń. Do najważniejszych należą: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, złoty i brązowy Krzyż
Zasługi, a także Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z okazji 100. rocznicy oceny
wartości użytkowej bydła w Polsce.
Tadeusz Kwiatkowski przez 31 lat był
czynnym myśliwym Koła Łowickiego
nr 1 Łowiczanin w Łowiczu. - Myślistwo
było dla niego sposobem na spędzenie wolnego czasu, odprężenie się i odpoczynek.
dok. na str. 17

Grali w szachy w Zdunach

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
§ 29 lutego o godz. 16. w Popowie
w gminie Łowicz policja zatrzymała
42-letniego Andrzeja Sz. z powiatu sochaczewskiego, który kierował ciągnikiem
siodłowym mając 0,89 mg/dm3 alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna
wjechał do rowu, powodując kolizję
drogową.
§ 29 lutego o godz. 18.10 w Karolewie
w gminie Nieborów 36-letni Michał L.
z powiatu łowickiego kierował rowerem,
mając 1,25 mg/dm3.
§ 1 marca o godz. 19.30 w Gągolinie
Południowym w gminie Kocierzew, 59letni Krzysztof Ł. z powiatu łowickiego
jechał samochodem marki Fia,t mając
0,7 mg/dm3.

§ 2 marca o godz. 22.20 na ul. Broniewskiego w Łowiczu 25-letni Arkadiusz F.
z Łowicza jechał samochodem marki
Seat, mając 0,86 mg/dm3. Kierowca ten
miał już orzeczony przez sąd zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
§ 2 marca zatrzymany został w Woli
Szydłowieckiej w Gminie Bolimów
58-letni Waldemar Sz. Prowadził rower,
mając 1,16 mgr/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc. Mężczyzna miał już
zakaz prowadzenia rowerów za takie
samo wykroczenie.
§ 3 marca o godz. 0.05 na ul. Zielnej
w Łowiczu 17-letni Szymon B. z powiatu
łowickiego kierował samochodem marki
Volkswagen mając 0,66 mg/dm3.

W

minioną sobotę 1 marca
w Domu Kultury w Zdunach
rywalizowali ze sobą szachiści
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
GOK Zduny. Prowadzący klub
Zdzisław Czyżak spodziewał się
większego zainteresowania, bo
zaproszeni byli szachiści z całego
powiatu, w tym klub UKS Pałac
z Nieborowa. W turnieju
rozgrywanym w systemie Fischera
udział wzięło 7 zawodników,
pierwsze równorzędne miejsce zajęli
Mateusz Gajewski oraz Mateusz
Dzierżawski. UKS GOK Zduny
skupia obecnie kilkunastu młodych
ludzi z gminy Zduny. Ponieważ
większość jest z okolic Rząśna,
spotkania odbywają się dwa razy
w tygodniu, we wtorki i czwartki
w tamtejszym Domu Ludowym
o godz. 16.30. Klub jest otwarty
na nowych członków, także
początkujących. (tb)

odeszli od nas

(18.02-3.03.2008 r.)

18 lutego: Kazimiera Nowogórska, l.85, Łowicz; Zofia Majchrzak, l.65,
Witkowo; Henryk Tataj, l.72, Mysłaków; 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; Stanisław
Wysoki, l.79, Bobrowniki; Józef Figat, l.84, Łasieczniki; Janusz Jan Kasalski, l.49, Łowicz;
24 lutego: Tadeusz Sosnowski, l.75, Kiernozia; 25 lutego: Lucyna Kutkowska, l.76, Głowno;
Jan Laska, l.76, Mysłaków; 26 lutego: Genowefa Sumińska, l.84, Stroniewice; 29 lutego:
Stanisław Śliwkiewicz, l. 68, Bratoszewice; 1 marca: Stanisław Wójcik, l.90, Łowicz; Teresa
Kaźmierczak, l.58, Łowicz; Michał Miecznikowski, l.66, Łowicz; Wiesława Pawłowska, l.67,
Głowno; 2 marca: Jan Roróg, l.67, Mastki; Marta Łom, l.77, Osiny; Eugenia Sosnowski,
l.82, Krzewinki; Wanda Burzykowska, l.85, Łowicz; Franciszek Szakiel, l.79, Łowicz;
3 marca: Irena Wojda, l.55, Łowicz; Maksymilian Żaczek, l.60, Kiernozia.

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza

Rekolekcje przed Wielką Nocą

W

najbliższą niedzielę, 9 marca,
w kościele przy u. Jana Pawła II rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Nauki dla dzieci prowadzić będzie ks.
Paweł Kozakowski, ojciec duchowy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, dla dzieci - ks. Rafał Babicki z miejscowej parafii.
W niedzielę msze św. z naukami dla
dorosłych odprawione będą o godz. 7, 8,
12.30 oraz 17, dla młodzieży o godz. 10,
dla dzieci o 11.15. W poniedziałek i wtorek
(10-11 marca) nauki dla dorosłych o godz.

8.30, 10, 16.30 i 18, dla dzieci ze szkoły
podstawowej o godz. 11.15, dla gimnazjalistów o 12.30. W środę 12 marca dzieci
i młodzież mają wspólne spotkanie na mszy
św. o godz. 11.30.
Spowiedź rekolekcyjna prowadzona będzie w godz. 8.30-11 oraz 16-19.
Młodzież ze szkół średnich rekolekcje będzie mieć w Wielkim Tygodniu - od
17 do 19 marca od godz. 9. Prowadzić je będzie wikariusz z łowickiej katedry, ks. Paweł Chojnacki.
(mwk)

Parafia katedralna

Od niedzieli rekolekcje

K

s. Tomasz Małkiński z Siedlec poprowadzi rekolekcje wielkopostne w łowickiej katedrze, które rozpoczynają
sie w niedziele 9 marca. Oto szczegółowy
ich program.
W niedzielę o godz. 7 msza św. z nauką dla dorosłych, godz. 9 - dla młodzieży, 10.30 - dla dzieci i rodziców, godz.
12 - dla dorosłych, godz. 15.00 gorzkie żale
z nauką pasyjną, godz. 18 - dla dorosłych.
W poniedziałek i wtorek (10-11 mar-

ca) nauki dla dorosłych o godz.
9 oraz 18, dla młodzieży o 10.20 i 12.
We wtorek prowadzona będzie spowiedź w godz. 8.40-13 oraz 17-19.
W środę 12 marca msza św. dla dorosłych
o godz. 9, dla młodzieży o 10.30 i 12.
W godz. 14-16 planowane są wizyty u osób
chorych. O godz. 17.30 odprawiona zostanie nowenna do Matki Bożej Łowickiej,
a po niej, o godz. 18, msza św. z nauką dla
dorosłych.
(mwk)

Prace Anny Szcześniak w Galerii Łowickiej

O

d początku marca na piętrze w Galerii Łowickiej można oglądać ekspozycję prac Anny Szcześniak. Są to obrazy olejne przedstawiające kwiaty i pejzaże.
Artystka urodziła się w Łowiczu w 1963
roku, maluje od czterech lat. Jej malarstwo
jest formą terapii, a część prac powstała
podczas udziału w Warsztatach Terapii Za-

jęciowej w Parmie. Ostatnio można było
obejrzeć jej prace między innymi w GOK
w Bolimowie. Prace będą eksponowane
w Galerii Łowickiej do końca marca.
Od 7 marca ruszy w Galerii Łowickiej
również wystawa przygotowana przez Młodzieżową Radę Miejską, z okazji ukazania
się dwuzłotówki z Łowiczem.
(mak)
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Żyć na zapleczu ciszy
Nadchodząca wiosna jest dla górala z Bobrownik, Stanisława Romaniaka, czasem nowych planów
i podsumowań tego, co wydarzyło
się w ciągu zimy. Podwórze gościnnej gazdówki wypełniają drzewne
bale, które parafrazując słowa jednego z wierszy artysty: wkrótce przyodziane zostaną w życie.

Romaniak jest mistrzem w wykorzystywaniu naturalnego kształtu drewna.
Oto jeden z przykładów jego kunsztu.

awna stodoła zamieniona w galerię
D
rzeźby wietrzy swoje wnętrze w oczekiwaniu na nowych gości. A w głowie
rzeźbiarza i poety rodzą się nowe wiersze, z myślą o tomiku z okazji 60 urodzin. W minionym roku obchodziłem 40-lecie
pracy twórczej. Z tej okazji wydany został
okolicznościowy tomik wierszy „Cas wiyrchowania” - opowiada Romaniak, rodowity góral z Zakopanego, który przez lata żył
i tworzył w Skierniewicach, a który jakiś

Stanisław Romaniak ze swoją małą trzódką. Stado będzie powiększane.
czas temu zamieszkał w Bobrownikach. Tomik nie jest nigdzie sprzedawany. To raczej pamiątka dla wybranych osób. Coś poTen wizerunek Jezusa wykorzysta- kazującego, że jeszcze żyję.
ny został w jednym z filmów. Oglądać
Tytuł tomiku zaczerpnięty został z kazań
go można w galerii w Bobrownikach. księdza Tischnera. W gwarze góralskiej „cas

wiyrchowania” oznacza czas walki. - Walki
o przetrwanie, o samego siebie, walki o byt
- dodaje artysta. Tomik zawiera 10 wierszy
oraz reprodukcje rzeźb. Dwa utwory pochodzą z wcześniejszych tomików. - Mają pokazać, skąd się wziąłem - wyjaśnia Roma-

niak. W maju bobrownicki góral obchodził
będzie sześćdziesiąte urodziny. - Wyjdzie
kolejny tomik wierszy, z tej okazji, że stary
chłop już ze mnie - śmieje się.
W grudniu bobrownickie zacisze Romaniaka trzykrotnie odwiedzała łódzka telewi-

zja. 23 grudnia jego sylwetka prezentowana
była w Łódzkim Magazynie Kulturalnym.
Romaniak czytał swoje wiersze, opowiadał o powodach przeniesienia się na wieś. Uważam, że po przejściu na emeryturę trzeba poszukać swego miejsca na wsi. Żyć na
zapleczu ciszy. W spokoju. Nie w pędzącej
lokomotywie, ale w wagonie na bocznym
torze - mówił.
W okresie świąt łódzka telewizja wyemitowała natomiast bożonarodzeniowy film,
w którym zobaczyć można było m.in. biskupa Józefa Zawitkowskiego, Zespół Pieśni
i Tańca z Łodzi, Dziecięcy Zespół Łódeczki z Łodzi, Zespół Pieśni i Tańca Podhale. Stanisław Romaniak, na tle ukazanych
w przebitkach gór, czytał swój wiersz, o
tym, jak to w ubogiej stajence narodził się
harnaś nad wszystkie harnasie. W styczniu
wyemitowany został kolejny program poświęcony sylwetce górala z Bobrownik.
Romaniak gromadzi obecnie drewno na
nowe rzeźby. Myśli o zorganizowaniu latem jakiejś wystawy w Łowiczu. Jako rasowy góral rozwija też swoje stado owiec.
Na razie do jednej owcy dokupił czarnego
baranka. Marzy mu się stado złożone z przynajmniej ośmiu sztuk.
(wcz)
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dok. ze str. 15

Tadeusz Kwiatkowski (1932-2007)
ubił przebywać na łonie przyroLw których
dy, w kole miał wielu znajomych,
towarzystwie czuł się bar-

dzo dobrze - opowiada syn Jarosław - Brał jednak ze sobą strzelbę,
zwłaszcza w późniejszym okresie,
często tylko po to, by ją nosić. Strzelanie, zwłaszcza w późniejszym czasie, jakoś go mniej obchodziło.
Prawdziwą pasją, którą pan Tadeusz zaczął rozwijać wspólnie
z żoną Mieczysławą, będąc na
emeryturze, były podróże. Wspólnie zaczęli spełniać swoje marzenia dotyczące poznawania miejsc,
których nie mogli odwiedzić w
czasie, gdy pracowali. Oboje
byli ciekawi świata, miejsc, o
których czytali, które widzieli w telewizji. Zwiedzali nie tylko Polskę, ale całą Europę. Byli
w Grecji, Portugalii, Hiszpanii, odwiedzili Ukrainę, Litwę, Łotwę,
Estonię i Rosję. Z wyjazdów tych
pozostało wiele wspólnych zdjęć.
Na wszystkich widać uśmiechnięte,
zadowolone twarze Mieczysławy
i Tadeusza Kwiatkowskich. Syn
Jarosław powiedział nam - Byli
bardzo zgodnym i kochającym
się małżeństwem, nawet jeśli pojawiły się między nimi różnice
zdań, byli w stanie szybko znaleźć
wspólny język i nić porozumienia,
byli wzorem udanego związku podkreśla.
Małżonkowie przez całe życie
nie kryli swojej wielkiej miłości
do kina i teatru. Nawyk odwiedzania tych świątyń kultury pozostał
im po okresie studiów spędzonych
w stolicy. Już w czasie dorosłego życia potrafili kilka razy w roku być na
spektaklach teatralnych i seansach
filmowych.
Inną wspólną pasją było czytanie książek. Pan Tadeusz podkreślał,
że chociaż już nie pracuje, jest na
emeryturze, to nie może „wypaść z
obiegu” i nie wiedzieć, co dzieje się

Kim jest nowy wicestarosta
Sylwetkę Bolesława
Heichmana,
o którego powołaniu
na stanowisko
wicestarosty powiatu
łowickiego pisaliśmy
przed tygodniem,
przybliża Wojciech
Czubatka.

P

Tadeusz Kwiatkowski (w środku) w czasie konkursu orki
w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.
na świecie. Nie chciał polegać tylko na telewizji, jednym z jego ulubionych czasopism był Newsweek,
który prenumerował.
W ostatnim czasie, niedługo
przed śmiercią, bardzo chory starał się być samodzielny i nie dawać
znaku, że choroba go ogranicza,
że ktoś z bliskich może odczuć, że
jest ciężarem. Udowadniał w ten
sposób, że jest człowiekiem dzielnym i bardzo silnym psychicznie.
Zmarł 9 listopada 2007.
- My, którzy go znaliśmy, wdzięczni jesteśmy losowi, że na naszej
ścieżce życia spotkaliśmy takiego
człowieka, jakim był Tadeusz. Żegnamy Cię, Tadku, z wielkim żalem.
Cześć jego Pamięci. Niech mu lekką
będzie ta ziemia łowicka, którą tak
pokochał i wiernie jej służył - napisał
na koniec swojego tekstu Edward
Perzyna.
(tb) Tadeusz Kwiatkowski doglądający warzywa w swoim ogródku.

ropozycja ze strony starosty Janusza Michalaka pojawiła się
dwa tygodnie przed sesją, na
której powołany zostałem do pełnienia funkcji wicestarosty powiatu
łowickiego - mówi o swoim wyborze Bolesław Heichman. - Po zastanowieniu się, przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw i możliwości
oraz uwarunkowań moich działań
w starostwie, doszedłem do wniosku, że trzeba spróbować, że mogę
wnieść całkiem inny rodzaj pracy
niż prezentowany przez dotychczasowego wicestarostę Eugeniusza
Bobrowskiego. Inne doświadczenia
i inne uwarunkowania polityczne.
Bolesław Heichman urodził się
61 lat temu w Ełku. Właściwie nie
potrafi dziś powiedzieć, skąd pochodzi. Ojciec był oficerem rodem
ze Lwowa, matka pochodziła z Kęt
na południu Polski. Spotkali się
w Nysie, a potem przenosili w różne miejsca wraz z jednostką wojskową. Kilka tygodni po urodzeniu
syna rodzina była już w zupełnie innym miejscu.
Od czwartego roku życia Heichman zamieszkał w Skierniewicach.
Skończył tamtejszą podstawówkę,
cztery klasy technikum mechanicznego i w końcu technikum rolnicze
w Brwinowie, które zakończył maturą. Następnie pracował jako kierownik działu zaopatrzenia, zbytu
i transportu w skierniewickim Instytucie Sadownictwa.
Do Łowicza trafił w roku 1979.
Szukał działki na pobudowanie
domu. Te w Skierniewicach zu-

pełnie nie przypadły mu do gustu.
W Łowiczu znalazł miejsce według
niego najatrakcyjniejsze.
Pobudował dom na dzisiejszym
Osiedlu Lotników. Po 2 latach porzucił pracę w skierniewickim instytucie i rozpoczął własną działalność
gospodarczą, polegającą na wytwórstwie galanterii oraz toreb i plecaków
turystycznych. - Zajmowałem się
tym gdzieś tak do roku 1992. Potem
przyszła zmiana na komputerowy
skład publikacji: gazet, książek oraz
usługowe wytwórstwo pieczątek. To
prowadzę do dziś, choć zostając wicestarostą, mam trzy miesiące na
zlikwidowanie własnej działalności.

Wicestarosta Bolesław Heichman w swoim nowym miejscu
pracy.
Polityką zajął się wraz z pojawieniem się na polskiej scenie Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
W ugrupowaniu tym pociągał go
przede wszystkim typowo liberalny kierunek w podejściu do gospodarki. Był założycielem struktur tej
partii w Łowiczu.
Dalsze poczynania partii - połączenie jej z Unią Demokratyczną
i stworzenie w ten sposób Unii Wolności - nie przypadły mu do gustu.
Na jakiś czas wycofał się wtedy z polityki. - Do czasu aż pojawił się Tusk wraz z Olechowskim
i Płażyńskim - trzech słynnych tenorów zakładających Platformę Obywatelską. Od początku istnienia PO
Heichman był jej pełnomocnikiem
na powiat łowicki. dok. na str. 34
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Jak pracować z uczniem
Rodzice remontowali klasy
wymagającym szczególnej opieki
- Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 3 aktywnie
włączają się do pomocy
nie tylko w sprawach nauki
i zachowania swoich dzieci
- mówi dyrektor tych dwóch
łowickich placówek
Wacław Witwicki.
- Wspierają szkołę także
w remontach. Tak dzieje się od
wielu lat. Podobnie było
i podczas tych ferii.

Nauczyciele mogli zadawać pytania, konsultować indywidualnie
problemy wychowawcze. Łowicka
biblioteka pedagogiczna wzbogaciła się o szkoleniowy pakiet multimedialny, a nauczyciele otrzymali
zestawienie bibliograficzne placówki na interesujący ich temat.

W

szystko za sprawą konferencji metodycznej na temat „Funkcjonowanie
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dostosowanie wymagań edukacyjnych”, która odbyła się 29 lutego w siedzibie
łowickiej biblioteki pedagogicznej.
Konferencję prowadziły Ewa Wiśniewska i Jolanta Kołodziejczyk - specjalistki
z WODN w Skierniewicach. Uczestniczyło w niej ponad 40 nauczycieli ze szkół
z Łowicza i okolic. Organizacja konferencji to kolejna inicjatywa pracowników biblioteki. A priorytety te dotyczą m.in. doskonalenia umiejętności nauczycieli w
zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego. - Już wcześniej materiały na te
żywo interesujące nauczycieli tematy zostały zgromadzone w specjalnym segregatorze
i są udostępniane łowickim pedagogom powiedziała nam kierownik biblioteki Beata Sawicka. - O tym, jak potrzebne było
spotkanie, świadczy to, że panie oblegane były w czasie przerwy i po zakończeniu
konferencji, kiedy to nauczyciele zgłaszali
swoje indywidualne problemy - dodała kierownik placówki. - Okazało się, że 4 godziny na omówienie tego rodzaju problemów
to jednak zbyt mało.

Z

Ponad 40 nauczycieli z Łowicza i okolic słuchało w skupieniu. Pytań też mieli
bardzo dużo.
Uczestnicy konferencji najczęściej pytali, kiedy można skierować ucznia podejrzanego o dysleksję do poradni, jak konstruować programy nauczania dla ucznia
ze stwierdzonymi dysjunkcjami, jak oceniać
ucznia niepełnosprawnego, co robić, gdy indywidualna dodatkowa praca nauczyciela
z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim
nie przynosi efektów, jak dostosować wymagania edukacyjne do ucznia ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, jak kierować pracą ucznia dyslektycznego przy
współpracy z rodzicami.
Obok konsultacji grupowych prowadzące udzielały ich też indywidualnie. Zresztą

Kamil Sobol
doceniony w Kutnie

Gimnazjum nr 1

owiczanin Roku 2006, Kamil
Sobol, został 27 lutego
uhonorowany przez prezydenta
miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego
,,Jaskółką” - okolicznościową statuetką
w uznaniu za wyczyn opłynięcia
kajakiem Półwyspu Apenińskiego.
Uroczystość wręczenia statuetki oraz
towarzyszącej jej nagrody pieniężnej
odbyła się w Urzędzie Miasta
w Kutnie w czasie corocznego
spotkania mającego uhonorować
sportowców Kutna, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe.
Wniosek o przyznanie Kamilowi
nagrody wystosował do władz
miasta prezes Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie Mieczysław Gałus.
Łowiczanin studiował na tej uczelni i
ukończył na niej europeistykę,
od 2001 roku był zaangażowany
w działalność klubu, w którym
pełnił funkcję wiceprezesa.
To nie jedyne honory, jakie Kamilowi
oddało Kutno. W ciągu ostatnich lat,
podczas studiów i treningów w Kutnie,
był 2-ktotnie wyróżniany nagrodą
specjalną na Kutnowskim Balu
Sportowców w roku 2004 i 2007.
(tb)

Dzień otwarty odbędzie się dzisiaj
o godz. 17 w Gimnazjum nr 1 przy ul.
Sienkiewicza w Łowicza. Do udziału
w nim szkoła zaprasza szóstoklasistów oraz ich rodziców.

Ł

Konkurs na 650-lecie
Domaniewic

G

minny konkurs plastyczny
„650-lecie parafii i gminy
Domaniewice” ogłosił ośrodek
kultury w Domaniewicach. Mogą
do niego przystąpić dzieci od IV klasy
szkoły podstawowej, młodzież
i dorośli. Oceniany będzie rysunek
bądź praca malarska. Format prac
to 40 x 50 cm. Prace można składać
do 6 czerwca.
(eb)

wielu nauczycieli umówiło się na spotkania
w czasie dyżurów pełnionych przez specjalistki w skierniewickim WODN.
Jolanta Pokorska z biblioteki pedagogicznej przedstawiła też zebranym ofertę
biblioteki dotyczącą omawianego tematu,
rozdając przygotowane przez siebie zestawienie bibliograficzne. Prowadzące konferencję przygotowały elektroniczno-drukowany pakiet materiałów szkoleniowych na
temat pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Każda z zainteresowanych osób może się
zapoznać z tymi materiałami w siedzibie
biblioteki pedagogicznej.
(wcz)

Absolwenci zachęcą kandydatów

P

o powitaniu i wstępie wygłoszonym
przez dyrektor Jolantę Urbanek planowana jest multimedialna prezentacja szkoły, występ czirliderek, ale też wypowiedzi absolwentów. Na zakończenie przyszli

uczniowie i ich rodzice będą mogli zwiedzić placówkę. Od nowego roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 powstaną 4 lub
5 klas pierwszych. Wszystko zależeć będzie
od decyzji rodziców. Podobnie jak w latach
poprzednich planowane jest utworzenie
dwóch klas ze zwiększoną liczbą godzin w jednej z nich z angielskiego, w drugiej informatyki. Dyrektor szkoły mówi, że w latach poprzednich klasy te cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem uczniów. (mwk)

akres owych prac jest imponujący.
W klasie, w której uczą się dzieci
z I a, których wychowawczynią jest
Iwona Gołaszewska-Pochwała, dokonano
malowania. Rodzice i dzieci pomalowali
nie tylko ściany, ale także meble klasowe.
W remont najbardziej zaangażowali się rodzice: Dorota Bryła, Agnieszka Wieczorek,
Ewa Bryła, Renata Szachogłuchowicz. Materiały w postaci farb, gipsu, folii, pędzli,
zakupił komitet rodzicielski.
Wychowawczyni Vc, Aneta Dębińska
opisuje nam rozmiar prac wykonanych
przez rodziców dzieci z jej klasy. Pomalowana została pracownia matematyczna.
- Już w piątek 8 lutego, po południu, rozpoczęto prace - mówi nauczycielka. - Wyniesiono meble, tablice, ławki i krzesła. Poczyniono niezbędne zakupy. Od poniedziałku
rozpoczęło się malowanie sali, poprawiona
została hydraulika, zainstalowana nowa
umywalka, wraz z wylewką położono nowe
kafelki na ścianę, przykręcono panele ścienne. Pomalowane zostały też meble, ławki
i krzesła. Krzesło nauczyciela i gazetkę
ścienną obito nowym płótnem.

Maluchy mogą się uczyć w odnowionej prze ich rodziców pracowni.
Dorośli w czasie ferii pomalowali ściany, meble i wykonali wiele innych
prac. Nic dziwnego, że na buziach
dzieci gości uśmiech.
W drugim tygodniu ferii przeprowadzono generalne sprzątanie klasy. We wtorek
19 lutego, od rana do późnego popołudnia,
grupa rodziców wraz z wychowawcą klasy porządkowała salę. Zawieszono karnisz,
gazetki tematyczne, które oblistwowane zostały wcześniej w trakcie remontu, tablicę.
Wniesiono ławki i krzesła.
W pierwszym tygodniu ferii nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie Piotr
Miazek zorganizował remont sali lekcyjnej,
w której odbywa się katecheza. Wymienione zostały lampy jarzeniowe, elektryczne
kontakty, umywalka i kafelki wokół niej.
Ściany i sufit pokryto gładzią gipsową
i pomalowano. Na ścianach założone
zostały drewniane listwy, chroniące je
przed uszkodzeniem przesuwanymi ławkami. Przy suficie zamontowano wieszak
na mapy.
(wcz)
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Z Ursynowa do Mysłakowa
Stajnia Trzebiska - tak
nazywa się miejsce,
które od 5 lat z wielkim
trudem buduje ze swoimi
rodzicami 33-letnia
Katarzyna Jagoda Nowak.
Ma to być gospodarstwo
agroturystyczne, choć - jak
mówi sama właścicielka jeszcze nie do końca wie,
jak ono będzie wyglądać.
ani Kasia, absolwentka liceum plastycznego oraz Wydziału Zarządzania na
P
Uniwersytecie Warszawskim, przy wsparciu i pomocy rodziny tworzy to miejsce
w Mysłakowie w gminie Nieborów. Bazą
do powstanie stajni było położone na końcu wsi 3-hektarowe gospodarstwo, z domem mieszkalnym, letniakiem i stodołą.
Miejsce to przez kilka lat nie miało gospodarza, bo wydawało się mało atrakcyjne.
Jak się okazuje, nie dla każdego. Gdy No-

wie 16 lat, gdy trafiła do Łowicza do bogatej rodziny żydowskiej, która zatrudniła ją
jako pokojówkę. Wróciła jednak po pewnym czasie do Warszawy.
W czasie II wojny światowej babcia zarabiała na utrzymanie rodziny handlem wymiennym. Z Łowickiego woziła do Warszawy żywność, w drugą stronę artykuły
przemysłowe. Znajomości wtedy zbudowane trwały przez lata, stąd późniejsze przyjazdy na letnisko do Mysłakowa. Nastoletnia wnuczka Wanda często jej towarzyszyła,
pokochała te miejsca: Nieborów, Arkadię,
do których dodaje Łowicz i Mysłaków.
Dlatego też każdego roku przywoziła
swoją rodzinę, aby odwiedzić te miejsca.
Tak było do 2002 roku.
W tymże roku data corocznej wycieczki ustalona została na 1 sierpnia. W trakcie
spotkania ze znajomymi pani Wanda spytała, czy może w Mysłakowie jest jakieś gospodarstwo do kupienia. Okazało się, że tak.
Od kilku lat nie ma na nie amatora. Znajoma powiedziała mi, że obok niej jest takie.
Dom do remontu, stodoła, którą można
przerobić na stajnię i 3 ha ziemi. Położone

Katarzyna Nowak przy krowie Karolci - zwierzęciu zadbanym tak, jakby za chwilę miało być wysyłane na wystawę hodowlaną.
pani Kasia pracuje zawodowo w Warszawie, można się z nią umawiać na konie w
weekendy, w pozostałe dni tylko latem, gdy
dzień jest długi.
W przyszłości w Mysłakowie mają powstać pokoje gościnne w budynku letnim.
Byłoby tam miejsce na 4 pokoje i aneks kuchenny. Realizacja tych planów wiąże się

Pani Wanda Nowak i dwa spośród ośmiu kotów, które są obecnie w ich domu.
wakowie odnaleźli je, natychmiast podjęli decyzję, że je kupują. W ciągu miesiąca
sprzedali swoje mieszkanie na warszawskim Ursynowie i sfinalizowali zakup gospodarstwa. Nie robiąc żadnych remontów,
zamieszkali w starym domu i zaczęli spełniać swoje marzenia.
Gdy opowiadają o tym, chwilami sami
w to nie wierzą. Przeprowadzka na wieś
zrodziła się w głowach pani Kasi i jej ojca
Krzysztofa. Przesłanką do zmiany stylu życia była miłość do zwierząt. W warszawskim blokowisku mieszkali wprawdzie na
parterze i dysponowali nawet ogródkiem
o powierzchni około 100 m2, jednak nie
były to - w ich odczuciu - warunki dobre
dla życia rodziny, która opiekuje się dziesiątką kotów.
Koty nie były jedynymi czworonogami w tym domu. Zawsze w domu tym
były psy, oprócz nich rybki, chomiki i inne
zwierzaki. - Nie było pająków i żab, chyba że same przyszły - dodaje z uśmiechem
pani Katarzyna.

Albo Mysłaków, albo nic
Gdy zrodził się już pomysł, pani Kasia zaczęła przekonywać do zakupu domu na wsi
swoją mamę Wandę. Oczywiście trudno byłoby w tych staraniach nie docenić roli taty.
Wreszcie pani Wanda orzekła, że jest skłonna zgodzić się na to, jeśli uda się znaleźć coś
odpowiedniego w Mysłakowie.
Mysłaków znała od zawsze, bo przez
lata przyjeżdżała tutaj ze swoją babcią na
letnisko. Z opowieść rodzinnych wynikało, że żyjąca w XVIII wieku prapraprababcia pani Wandy pochodziła z Łowicza, jednak jej dzieci przeniosły się do Warszawy.
Z kolei jej babcia, mniej więcej w czasach
I wojny światowej, uciekła z Warszawy do
Łowicza przed ożenkiem, jaki, wbrew jej
woli, zaplanowali jej rodzice. Miała zaled-

na końcu wsi, pod lasem - słowem, wszystko takie, jak trzeba.
Tego samego dnia Nowakowie obejrzeli
siedlisko z zewnątrz, a już na następny dzień
udało im się umówić ze sprzedającym, aby
obejrzeć w środku. Długo się nie zastanawiali, bo 31 sierpnia mieszkali już w Mysłakowie, wraz z nimi z Warszawy przyjechały
koty, po miesiącu w stodole przerobionej na
stajnię był już pierwszy koń, o którym domownicy mówią - Ryszard, Rysio - Misio
lub Ramzes.

Zwariowani warszawiacy
Pięć lat życia na wsi przeleciało im szybko. Remont domu, robiony głównie własnymi siłami, opieka nad zwierzętami i cała
reszta, która składa się na codzienność. Nigdy nie przejmowali się, gdy ktoś o nich mówił „zwariowani warszawiacy”.
Zwierzęta nie zawsze kupowali, bo
byli tez nimi obdarowywani przez znajomych. I tak w obejściu pojawiły się króliki, kozły, które początkowo chodziły luzem w obejściu z końmi i krową. Krowę
pani Kasia kupiła z myślą o sobie. Ponieważ bardzo lubi świeże mleko, stwierdziła, że nie będzie jeździć na wieś, żeby je
kupić, bo może je mieć od swojej krowy.
Krowę „Karolcię” kupiła, ona i mama nauczyły się ją doić.
Wszystkie zwierzęta mają swoje imiona.
Patrząc na nie, widać, że są bardzo zadbane.
Obecnie mają 8 kotów, 3 konie, jedną krowę, kozły i króliki.
Konie przystosowane są pod siodło,
można na nich jeździć, a właścicielka ma
uprawnienia instruktora jazdy konnej. Jak
mówi nam, jej konie są grzeczne i ułożone. Dosiadać je mogą osoby uczące się jazdy konnej i jeźdźcy już doświadczeni. Najmłodsza dziewczynka, która w Trzebiskach
siedziała w siodle, miała 4 lata. Ponieważ

z finansami. Nasza rozmówczyni deklaruje, że będzie szukać możliwości pozyskania pieniędzy na remont letniaka. Problem
w tym, że dotychczas preferencyjne linie
na agroturystykę adresowane były tylko dla
osób, które są ubezpieczone w KRUS. Ona
zaś, pracując w Urzędzie Gminy Ursynów,
ubezpieczona jest w ZUS.

Ma jednak nadzieję, że plany swoje zrealizuje. Stworzy miejsce, do którego będą
przyjeżdżać ludzi, którzy kochają przyrodę
i zwierzęta i w Mysłakowie będą się czuć tak
dobrze, jak ona i jej rodzice. - Ja jak coś zacznę, to już skończę, bo jestem leniwa, więc
mi się nie chce przerywać - mówi z uśmiechem. I jak jej nie wierzyć?
(mwk)
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Bolimów

Palmy muszą mieć
przynajmniej dwa metry
Konkurs na wykonanie najładniejszej i najokazalszej palmy wielkanocnej ogłasza Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie. Technika wykonania
prac jest dowolna, ważne tylko, aby
dochować wierności tradycji.

O

rganizatorzy postawili przed uczestnikami nie lada wyzwanie - na konkurs
przyjmowane będą tylko palmy mające minimum 2 metry wysokości.
W konkursie brać mogą udział uczniowie
z grupy sześciolatków przedszkola, szkół

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Bolimów. W skład grupy wykonującej
palmę może wchodzić do 5 osób.
Każda grupa przesyła tylko jedną pracę.
Będą one oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy 0 - III, klasy IV - VI i gimnazjalne.
Prace trzeba zgłosić do bolimowskiego
GOK do 13 marca . O rozstrzygnięciu konkursu, czasie i miejscu wręczenia nagród
GOK powiadomi następnego dnia. Palmy
prezentowane będą w miejscowym kościele.
(wcz)

Trzy dni Łowicza w Łodzi
Przez trzy dni pracownicy Wydziału Promocji łowickiego ratusza oraz
Centrum Promocji starostwa reprezentowali Łowicz i powiat łowicki
na Międzynarodowych Targach
Łódzkich „Na Styku Kultur”.
Żółte stroiki, bogato ozdobione wielkanocnymi symbolami, przygotowali pensjonariusze DPS w Sannikach.

Sanniki

Kiermasz, koncert i wystawa
Kolejny z cyklu koncertów
sannickich pod tytułem
„Chopin. Muzyka. Poezja”
odbył się 2 marca w pałacu
chopinowskim. Towarzyszyła
mu wystawa „Prapamięć”
Ilony Irminy Iwańskiej,
a także kiermasz ozdób
wielkanocnych.

N

a fortepianie utwory Fryderyka Chopina grał Andrzej Stefański. Usłyszeć
można było mazurki a także Preludium cis-moll, Scherzeo E-dur i Barkarolę Fis-dur.
Wiersze Stanisałwa Grochowiaka i Zbignie-

wa Herberta recytował Jarosław Gajewski,
aktor stołecznego Teatru Polskiego i Dramatycznego. Obecnie jest w zespole Teatru Narodowego.
Tradycyjnie po koncercie otwarta została
wystawa, tym razem była to malarska wystawa Ilony Irminy Iwańskiej zatytułowana
„Prapamięć”. Jej obrazy nawiązują do początków istnienia człowieka. Malarka szuka odpowiedzi na pytanie, skąd człowiek
pochodzi i dokąd zmierza. Nawiązuje do
świata medytacji. Próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o naturę życie. Na jej obrazach odnajdujemy okręgi i spirale tworzące
tzw. kręgi, na które naniesione są elementy neuronów, liści, muszelek, kamieni. Spirale symbolizują ucieczkę, okręgi zaś - wi-

zje autorki. Światło na tych obrazach zdaje
się przedzierać ku odbiorcy z samego wnętrza spirali.
Oprócz koncertu i wystawy, jako że jest
okres Wielkiego Postu, przygotowano kiermasz ozdób wielkanocnych. Wystawił się
Dom Pomocy Społecznej z Sannik, miejscowa podstawówka i gimnazjum, a także twórczyni ludowa Barbara Wieczorek.
Można było zaopatrzyć się w stroik na stół
wielkanocny, okolicznościową kartkę oraz
na różne sposoby ozdabiane wydmuszki.
Na kolejny koncert, tym razem pod hasłem „Barokowe muzykowanie”, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina z Sannik oraz
tamtejszy GOK zapraszają 6 kwietnia.
(eb)

Ł

owickie stoisko było jednym z najbardziej kolorowych wśród ponad stu, jakie
znalazły się na targach, a przez to jednym z najmocniej przyciągających wzrok
zwiedzających i mediów. Zdjęcie ze stoiskiem ukazało się w Gazecie Wyborczej,
relacje - m.in. w TVP3. Stało się tak za spra-

wą jego wystroju, odnoszącego się do księżackiej chaty, w której głównymi elementami były mocno eksponowane wytwory
łowickiego rękodzieła.
Na stoisku, oprócz pracowników promocji, były twórczynie ludowe w tradycyjnych
strojach, nieborowskie gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia u Kowala” zachęcało
do konnych przejażdżek, a członkowie zespołu Blichowiacy z Łowicza rozdawali foldery promocyjne. Wielkim powodzeniem
cieszyła się łowicka ruletka, dzięki której
można było wygrać różnego rodzaju gadżety, zarówno z ratusza, jak i starostwa. (tb)

Pomóż przygotować paczki świąteczne
Prowadzące stołówkę społeczną
przy parafii św. Jakuba w Głownie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
zwraca się, za naszym pośrednictwem, do ludzi dobrej woli o pomoc
w przygotowaniu paczek świątecznych dla najuboższych.

T

radycją jest już, że przed każdymi świętami wielkanocnymi SRK przygotowuje paczki świąteczne, w których znajdują się zazwyczaj wędliny, jaja, cytrusy,
słodycze, chleb i ciasto. Ponieważ jednak
tegoroczne święta wypadają bardzo wcze-

śnie - pozostało do nich tylko nieco ponad
2 tygodnie - pewne jest, że stowarzyszenie
nie dostanie do tego czasu dotacji, o którą ubiega się z budżetu miejskiego. Ofertę o przyznanie tych środków w Urzędzie
Miejskim złożyło, ale procedura konkursowa dotycząca podziału dotacji zakończona
zostanie dopiero w kwietniu. Dlatego też
stowarzyszenie chce pozyskać pieniądze na
paczki już teraz. Każdy, kto zechce wspomóc tę akcję, może wpłacić dowolne datki
na konto SRK w BS w Głownie nr 698787
000000-162551-20000001.
(rpm)

Barwna gawęda Zagajewskiego
Na wieczór autorski ze
Zbigniewem Zagajewskim,
autorem książki
„Czas naszych przodków
- nasz czas. Domaniewice
1357-2007”, zorganizowany
1 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury, nie przybyły tłumy,
a warto było posłuchać
wartkiej opowieści o historii
gminy i parafii.
powieść ubarwiona została slajdami
prezentowanymi przez Radosława TaO
flińskiego, słynnego podróżnika i fotografa,

którego zdjęcia zdobią wydaną książkę.
Książka została wydana z okazji 650-lecia parafii i gminy. Autor rozpoczął opowieść od 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.
Nawiązał ponadto do źródeł archeologicznych znalezionych przy przejeździe
kolejowym na Skaratki oraz w zarośniętym
jeziorku za kościołem. Przed stu laty znalezione zostały tu urny oraz kości mamutów
obrobione ludzką ręką.
Następnie Zagajewski przeskoczył tysiące lat do przodu, do roku 1136, czyli
pierwszej wzmianki pisanej o kasztelanii

Radosław Tafliński wyświetla na dużym ekranie zdjęcia, w tle - Zbigniew Zagajewski snuje opowieść o przeszłości swojej rodzinnej miejscowości.
łowickiej. Z 1347 roku pochodzi pierwsza
wzmianka o planowanej budowie kościoła
parafialnego w dzisiejszych Domaniewicach. W 1357 roku doszło do erygowania
i poświęcenia kościoła. Następnie opowiadał już o tożsamości Księżaków, wspominając, że nazwa ta wywodzi się od podległości księżom. - Dlaczego nasi przodkowie
nosili głowy wysoko i dumnie? - mówi Zagajewski - Na ziemiach pod administracją
kościelną żyło się bezpieczniej i dostatniej.
Dlatego wszelcy ludzie pragnący poprawić
sobie i swoim rodzinom warunki bytu garnęli się pod zwierzchność duchowną.

Ponadto wyjaśnił zebranym, skąd krawcy
księżaccy zaczerpnęli wzór stroju ludowego. Pierwowzorem dla pasiaków były stroje gwardii papieskiej, zaprojektowane przez
Michała Anioła. Gwardziści asystowali poselstwom z Watykanu do prymasa Polski Jakuba Uchańskiego w XVI wieku na zamek
łowicki. Autor książki barwnie opowiedział
ponadto historię braci Celestów, sponsorów
kaplicy w Domaniewicach.
Innych historii związanych z parafią
i gminą Domaniewice należy szukać w książce „Czas naszych przodków - nasz czas”.
(eb)
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O PRL
w zduńskim liceum

C

zy PRL była państwem
totalitarnym? - zastanawiali
się 29 lutego razem z mgr
Magdaleną Filip, historykiem
łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej, uczniowie klasy IIIa
Liceum Ogólnokształcącego im. K.
Idzikowskiej. Przyszli maturzyści
skorzystali z oferty Biura Edukacji
Publicznej Instytutu, uczestnicząc
w wykładach dotyczących dziejów
najnowszych. Próba odpowiedzi
na powyższe pytanie była nie tylko
swoistym podsumowaniem historii
lat 1944-1989, ale też znakomitym
przypomnieniem cech ustrojów
totalitarnych. W ciągu 90 minut,
przy wykorzystaniu aktywnych
metod nauczania, uczniowie poznali
aspekty kultury czasów PRL-u.
zajęcia ukazały złożone relacje
między światem artystów
a światem władzy, akcentując
przede wszystkim ich „flirt”
z socrealizmem. Projekcje
fragmentów filmów, nagrania
piosenek, przykłady wierszy
i utworów prozatorskich stanowiły
integralną część lekcji.
Pomysłodawczynią i organizatorką
spotkania z ramienia liceum była
mgr Marzena Tomaszewska.
O ile dla wielu uczniów dotąd
skarbnicą wiedzy o PRL były obrazy
filmowe Piwowskiego czy Barei,
wspomnienia i opowieści rodziców
czy dziadków, o tyle
w miniony piątek, dzięki
technologii multimedialnej, mogli
„zanurzyć” się w ówczesne
realia. Według dyrektor Danuty
Zakrzewskiej, młodzież wspólnie z
prowadzącymi doszła do wniosku,
że PRL istotnie była państwem
totalitarnym, w którym aparat
policyjny ył aż nadto rozbudowany.
Dyrektorka zapowiada, że
spotkania z historykami IPN będą
kontynuowane.
(lozd)

Pięćsetka na Polmoblichu
Kilkaset osób odwiedziło łowicki
salon Polmoblich, sprzedający samochody marki Fiat, podczas Dni
Otwartych Pięćsetki - w dniach od
29 lutego do 2 marca. Oprócz Fiata
500 wystawiona została nowa Croma oraz dostawy Fiorino.
glądać można było dwie wersje Pięćsetki. Jazdy próbne rozpoczną się
O
w przyszłym tygodniu. - Samochód jest

śliczny i stylowy, niestety dla mnie zbyt drogi
- mówiła pani Małgorzata Krawczyk, która odwiedziła Polmoblich wraz z mężem
i córką. Nie jest to samochód rodzinny, ale
spełniałby doskonale rolę drugiego samochodu w rodzinie, tak jak na zachodzie Europy. Od lipca ubiegłego roku sprzedano
w Europie już 40 tys. Pięćsetek i przyjęto
120 tys. zamówień.
Jednak cena nie zachęca do kupna,
zwłaszcza na polskim rynku. Przynajmniej
na razie. Za 3 - 4 miesiące do sprzedaży wejdzie najtańsza wersja Pięćsetki, która produkowana będzie tylko na potrzeby polskich
salonów Fiata. Bowiem w tym samochodzie bardziej liczy się wygląd, stylizowany
na poprzednią Pięćsetkę - samochód z lat
50-tych XX w, 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 kosztowała będzie 34.500 zł. Obecnie
najtańsza wersja pop kosztuje 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.
Na Polmoblichu większą popularnością
od wersji pop cieszyła się ta znacznie droższa za 58 tys. zł. - Skórzana kierownica, ładowanie USB koło dźwigni zmiany biegów
i piękne białe zegary, strefowa klimatyzacja
i przeszkolony dach. Trudno tego nie do-

Droższa wersja za 58 tys. zł budziła większe zainteresowanie niż tańszy pop. W tle nowa Croma - to wydatek już od 69 tys. zł.
tknąć - mówił po opuszczeniu auta jeden
z klientów, pan Artur Wawrzyński. Fiat
500 jest samochodem, który 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 pokazana była nową Croma i Fiorino. Cena
pierwszego z wymienionych aut w wersji podstawowej została opuszczona
z 74 tys. zł do 69 tys. zł. Natomiast Fiorino
to nowy model, który można umiejscowić
pomiędzy Pandą a Doblo. Jego pakowność
można określić na wielkość jednej palety,
stąd trafić może głównie do przedstawicieli handlowych oraz drobnych przedsiębiorców. Dostępny jest w wersji ciężarowej. Wersja osobowa będzie dostępna za
3 - 4 miesiące. W wypadku tego modelu
klienci zaakceptowali w pełni cenę, która zaczyna się od 42.100 zł.
(eb) Takie wnętrze samochodu nie może budzić innych emocji, jak tylko zadowolenie.

6 ton w dwa dni
Szkoły pijarskie mają nową bibliotekę
Liczono, że przenoszenie księgozbioru ze starej do nowej biblioteki
szkół pijarskich potrwa przynajmniej
tydzień. Tymczasem uczniowie z pomocą plastikowych skrzynek, nauczycieli i dzięki dobrej organizacji
przenieśli liczący 10 tysięcy woluminów księgozbiór w dwa dni. Przyjąć
można, że w poniedziałek i wtorek
przetransportowali własnymi rękoma 6 ton książek, od razu segregując i ustawiając je na półki.

N

owa biblioteka znajduje się w części,
w której od tego roku szkolnego uczy
się pijarska podstawówka. Na ten cel zaadaptowano dwie klasy, wyburzając ściankę
działkową. - Zaprojektowane przez nas meble biblioteczne powstały z jedynego słusznego dla szkoły katolickiej drzewa, jakim
jest buk - śmieje się bibliotekarka.
Dotychczas szkolna biblioteka znajdowała się poza placówką, nad zakrystią pijarskiego kościoła. - To było cudowne miejsce
sprzyjające kontemplacji lektur, szczególnie
tych o charakterze religijnym - mówi bibliotekarka. - Miało swój charakterystyczny wystrój i swojego duszka.
Wszystko to nie mogło jednak ukryć faktu, że w bibliotece było za ciasno. Łącznie
z piętrem dysponowała ona ledwie 68 metrami. Nie można było należycie wyeksponować wszystkich zbiorów, nie można było

Dzielne gimnazjalistki przenoszą biblioteczny księgozbiór: Ola Łoboda i Gabrysia Jeż z klasy IIb pijarskiego gimnazjum.
wprowadzić komputerów. Poza tym uczniowie musieli biegać po książki ze szkoły do
drugiego budynku.
Teraz wszystko się zmieniło. W nowym
pomieszczeniu jest miejsce na kserokopiarkę, bindownicę, cztery stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu, drukarkę. W najbliższym czasie cały katalog
biblioteki wprowadzony zostanie do pamięci komputera, tak więc książek i autorów będzie można szukać elektronicznie.

Cały zasób biblioteczny udało się przenieść tak szybko dzięki dobrej organizacji.
najpierw każda z półek została wymierzona
i oznaczona konkretną literą literą alfabetu.
Przynosząc książki, uczniowie od razu ustawiali je na półkach pod konkretnymi literami. Przenoszeniem zajmowali się uczniowie akurat z różnych przyczyn zwolnieni
z zajęć wf., a także uczniowie w ramach
zajęć techniki.
(wcz)
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Avia 31A, 19991 rok, skrzynia, 1 właściciel,
stan idealny, tel. kom. 0668-451-649.

Przyczepa samochodowa SAM, 120x2,10, tel.
kom. 0662-130-937.

FIAT 126p 1999 rok, 800 zł, niebieski, tel. kom.
0693-975-421.

FORD Escort 1.6 1994 rok, nowa instalacja
gazowa i ogumienie, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0602-381-914.

RENAULT LAGUNA 1800cm3 benzyna+gaz
1996 rok, szary metalik, 0607-850-252, tel.
kom. 0510-166-814.
VW GOLF II 1.6 D 1991 rok, 3500 zł, turkusowy metalik, wspomaganie, centralny zamek,
3-drzwiowy, tel. kom. 0693-114-855.
Audi B4, 1.9 TDI, 1992 rok, 230 tys. km, ciemny grafit, jasna tapicerka, el. szyby, el. lusterka,
szyberdach, rok w kraju, I właściciel w Polsce,
10.500 zł, tel. kom. 0507-806-875.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie do Wydziału Komunikacji od
ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż części, skup
aut, tel. kom. 0602-123-360.
Cinqecento lub Tico zadbane, tel. kom.
0500-420-702.
Każdy samochód, tel. kom. 0605-948-751.
Punto lub Matiza zadbanego, 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.
DAEWOO Tico 1998-2000 rok, stan bdb
lub Fiat Uno 1.0, 1998-2000 rok, tel. kom.
0661-547-739.
Kupię auta uszkodzone, rozbite, tel.
kom. 0604-557-182.
Punto, 5-drzwiowe, tel. kom. 0606-436-231.
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 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.
Używany hak do Vectry B hatchbag, tel. kom.
0600-938-371.
Poloneza z małym przebiegiem bez
rdzy., tel. kom. 0694-546-311.
OPEL Corsa, 5-drzwiowa, tel. kom.
0695-502-628.

Seat Cordoba Vario, 1999 rok, pierwszy właściciel, salonowy, tel. kom.
0602-308-105.

Autohandel Europacar: Golf IV, 1.9TDI, 1998
rok, Golf III, 1.9TDI, 1995 rok, i inne, tel. kom.
0602-498-775.

RENAULT MEGANE cupe 1.6 benzyna+gaz 1996, niebieski metalik, tel. kom.
0788-284-633.

RENAULT 21 Newada 1993 rok, tel. kom.
0603-596-499.

Autohandel Europacar: Mondeo 1.8TDI, 1997
rok, Mondeo 2.0DI, 2003 rok, i inne, tel. kom.
0602-498-775.

CITROEN Xara 1.8 1998 rok, 5600 zł,
3-drzwiowy, tel. kom. 0691-235-039.

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.
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 Panda Actual, I właściciel, zakupiony
w salonie w 2006 roku, stan bdb, tel. kom.
0783-277-807.

RENAULT Clio 1.2 2000 rok, gaz, 3-drzwiowy, tel. (046) 838-33-44.

VW Passat 1600 D 1984 rok, stan dobry, tel.
kom. 0609-510-665.

PEUGEOT 405 1991 rok, gaz, hak, tel. kom.
0886-347-787.

MERCEDES 200 D 1978 rok, stan idealny, tel.
kom. 0609-510-665.

SEAT Toledo 1.6 B + G 1994 rok, 5600 zł, tel.
kom. 0508-608-265.

Mazda 6, diesel, 2003 rok, tel. kom.
0502-132-906.

Tico 1997 rok, 3500 zł, tel. kom.
0792-261-009.

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

FIAT Escort 1997 rok, tel. kom.
0507-081-037.

FIAT PUNTO 1.2 2000 rok, FORD FOCUS
1.8 D. 2003 rok, 046-838-27-70.

VW Polo 1992 rok, tel. kom. 0507-081-037.

OPEL Astra 1993 rok tel. (046) 838-15-52, tel.
kom. 0513-619-116.

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.
OPEL Vectra combi 1.8 1999 rok, 14200 zł, tel.
kom. 0668-979-000.
FIAT CC 700 1995 rok, czerwony, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0504-513-773.
OPEL Vectra 1.6 1996 rok, sedan, z klimatyzacją, tel. kom. 0604-100-764.
Golf II 1988 rok, tel. kom. 0665-373-897.
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.
VW Golf 1.6 D 1991 rok, do trzeciego remontu,
tel. kom. 0500-243-279.
Żuk, izoterma, tel. (046) 838-25-27.

AUTO-WARSZTAT kupi każdy samochód: uszkodzony, zepsuty lub zniszczony. Zapłacimy możliwie najwyższą
ceną., tel. kom. 0669-046-717.

FORD Escort 16XR3 cabrio 1991 rok, tel.
kom. 0692-648-948.

FIAT Uno 1998-2001 rok, tel. kom.
0695-509-226.

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

Astra I sedan, zarejestrowana, tel. kom.
0695-883-441.

VW GOLF II 1.6 TD 1992 ROK,
5-DRZWIOWY, CZERWONY, TEL. KOM.
0501-930-953.
FORD Transit, 1999 rok, 6-osobowy, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0513-876-734.
Nowe opony zimowe Michelin, 185/55
R15, tel. kom. 0695-551-572.
OPEL Omega combi, 1992r, 2000 zł, tel. kom.
0501-671-060.
Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0607-889-775.
FIAT Uno 1996 rok, tel. kom. 0605-910-287.
POLONEZ Atu 1997 rok, gaz, stan dobry, tel.
kom. 0600-966-269.
VW Golf III 1.8 1992 rok, biały, gaz, 3-drzwiowy, tanio, tel. kom. 0501-153-730.
POLONEZ Truck gaz 1995 rok, tel. kom.
0601-164-435.
DAEWOO MATIZ 1999 rok, -sprzedam, tel.
kom. 0506-842-282.
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.
Fiat 126p 1990 r., tel. kom. 0886-912-226.
CC 700 1996 rok, właściciel kobieta, tanio, tel.
kom. 0602-688-142.

Autohandel Europacar: Laguna 2.0 ben., 1997
rok, Megan 1.9D, 1998 rok, i inne, tel. kom.
0602-498-775.

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

FIAT 126p tel. (046) 838-72-80.
SEAT Toledo II 1.8 20V 2000 rok, gaz, tel.
kom. 0660-722-496.
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.
FIAT CC 700 1997 rok, 3000 zł, 80.100 km,
seledynowy tel. (046) 837-07-12.
MERCEDES E 2 2 0 D 1 9 9 6
rok tel. (046) 838-04-12, tel. kom.
0792-153-137.
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.
RENAULT Clio 1.1 gaz 1992 rok, 5-drzwiowa,
tel. kom. 0509-610-252.
SEAT Toledo 1.9 TD 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
TOYOTA Yaris 2003 rok, oliwka metalik,
3-drzwiowa, tel. kom. 0667-585-866.
Autohandel Europacar: Astar 1.7TDI, 2001
rok, Vectra 2.0DTH, 1999 rok i inne, tel. kom.
0602-498-775.
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.

VW Golf II 1991 rok, stan dobry, sprzedam
wywrot, od Stara 200, kompletny, 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.
FORD Fiesta 1.3 1996 rok, tel. kom.
0600-304-819.
MERCEDES 307 2.5 D 1985 rok, blaszak, tel.
kom. 0663-428-181.
SEAT Cordoba 1998 rok, tel. kom.
0604-081-000.

FIAT 126p, w dobrym stanie, tel. kom.
0509-195-081.
CITROEN Yumper 1.9 D 1999 rok, tel. kom.
0509-061-643.
SKODA Felicia tel. (046) 838-89-90 po
16.00.
FIAT Uno 1.4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0608-050-127.
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 combi 1.6 1999 rok, santropez, salonowy, gaz sekwencja, klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek, I
właściciel, faktura VAT, zadbany, tel. kom.
0601-593-171.

RENAULT THALIA 1.4 2002 rok, 14800
zł, granat metalik, garażowana, serwisowana, elek. szyby i lusterka, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne,
opony zimowe, stan idealny, tel. kom.
0609-320-510.
OPEL Calibra 2.0 8V +gaz 1992 rok, 5500 zł,
srebrny, tel. kom. 0603-230-467.
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 1996 rok,
90KM, tel. kom. 0602-204-959.
FORD FIESTA 1.3 1995 rok, tel. kom.
0604-605-297.
SKODA Felicia 1.3 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 0608-760-492.
Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 0 r o k , t e l . k o m .
0606-270-547.
FIAT Siena 1.6 16V + LPG 1998 rok,
137000 km, tel. kom. 0662-379-379.
MAZDA Demio 1.3 16V 2000 rok, klima,
ABS, tel. kom. 0504-185-949.
VW GOLF III 2.0 benzyna 1994 rok, 6000 zł,
tel. kom. 0691-730-193.
„LUBLIN „, w dobrym stanie. Wiadomość,
tel. (046) 838-43-21 wieczorem.
Przyczepkę samochodową 2-osiową, tel. kom.
0880-653-590.

VW Golf 1.9 1993 rok, zarejestrowany, 3-drzwiowy, stan dobry., tel. kom.
0505-899-244.

AUDI 80 B3 1.6 D 1987 rok, granatowy,
stan bardzo dobry, 0887-917-160, tel. kom.
0501-199-014.

RENAULT Laguna 1.8 gaz XII 1994 rok,
czarny, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, alufelgi, ciemne szyby, stan bdb,
tel. kom. 0508-313-799.

OPEL VECTRA 1.6 16V 1996 rok, niebieski
metalik, stan bdb, tel. kom. 0880-960-790.

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.

Naczepa wywrotka na poduszkach, oś
podnoszona, góra aluminiowa, rama
stalowa, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0509-934-160.
FIAT CC 1996/1997 rok, gaz, na gwarancji,
tel. kom. 0662-861-865.
VW Passat 1.9 TDI XII/2003 rok, granat metalik, sedan, 130 KM, tel. kom. 0692-601-689.

OPEL Kadett 1.6 benzyna gaz, stan techn.,
wizualny dobry, tel. kom. 0692-157-098.
SKODA Felicia 1.6 GLX 1998 rok, I właścicel,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0604-392-876.
Siena 1.6 16V 1997 rok, benzyna + gaz, stan
idealny, tel. kom. 0660-680-306.
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.
Punto II 1.2 SX gaz 2001 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0604-392-876.
HONDA Civic 1.4 16V 1997 rok, salon, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-417-675.
FORD Scorpio 2.3 1996 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0602-390-809.
RENAULT Megane coupe 1.4 2000 rok,
129.000 km, granatowy metalik, benzyna, tel.
kom. 0691-191-100.
VW GOLF IV 1.6 1998 rok, 15700 zł,
5-drzwiowy,, tel. kom. 0781-781-315.
WARTBURG gaz 1990 rok, 700 zł, tel. kom.
0607-174-099.
POLONEZ Truck gaz 1994 rok, 2000 zł, tel.
kom. 0607-174-099.
FORD ESCORT 1.3 1997 rok, tel. kom.
0721-347-741.
Naczepa Shmiitt do przewozu kontenerów morskich 1/40, 2/20, ABS-y na
poduszkach, oś podnoszona trzecia,
1997 rok, 39.000 zł netto, tel. kom.
0880-918-434.
FIAT Seicento 1.1 2000 rok, tel. kom.
0509-682-436.
VW Vento 1992 rok, tel. kom. 0503-639-101.
OPEL Astra combi 1.4 1999 rok, 7900 zł,
benzyna, tel. kom. 0667-349-208.
SEAT IBIZA 1994 rok, czerwony, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0692-639-555.
POLONEZ Caro 1.5 1994 rok, 88.000 km,
seledyn metalik, instalacja gazowa, I właściciel,
tel. (046) 838-63-37.
FIAT UNO 1.0 1996 rok, czerwony, I właściciel,stan bardzo dobry, tel. kom. 0692-639-555.
CC 0.7 1995 rok, 2300 zł tel. (046) 863-06-10,
tel. kom. 0506-078-689.
FIAT PUNTO 1.1 1998 rok, zielony, I właściciel, 5-drzwiowy,, tel. kom. 0663-329-483.

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

Kontener chłodnia, 14EP, agregat spalinowy, tel. kom. 0604-094-751.
FORD Mondeo combi 1.6 16 1995 rok, 7000
zł, gaz, tel. kom. 0501-661-904.

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

SEAT Cordoba 1999 rok, 12900 zł, bordo
metalik, B + G, salon, tel. (046) 863-06-10,
tel. kom. 0506-078-689.

FIAT 126 bis 700 1986 rok, 800 zł
tel. (046) 837-25-56, tel. kom. 0889-061-401.

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

ROVER 111 1.4 1995 roktel. (046) 8
38-78-22.

FIAT Marea Weekend 1.6 16V, 8900 zł, gaz,
tel. kom. 0661-093-840.

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

HONDA 2005 rok, salon, tel. kom.
0692-748-650.

OPELASTRA 1.4 8V benzyna+gaz 1994 rok,
zielony kameleon, 5-drzwiowy, stan bardzo dobry, zarejestrowany, tel. kom. 0663-329-483.

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

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

MITSUBISHI Lancer 1986 rok, z papierami,
tel. kom. 0608-395-667.

Przyczepka samochodowa Niewiadów, 2005
rok, tel. kom. 0505-138-675.

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

ŻUK, POLONEZ, stan bdb, tel. kom.
0605-725-429.

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

SKODA Fabia combi 1.9 SDI 2003 rok,
25900 zł, bogate wyposażenie, tel. kom.
0504-184-457.

FORD Fiesta 1.6 1995 rok, benzyna, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0695-893-570.

VW Golf combi 1.8 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0696-107-903.
FIAT Seicento 900 1998 rok, tel. kom.
0788-080-439.

RENAULT Scenic DTI 1999 rok, FORD
Mondeo, 1995 rok, combi, benzyna + gaz, tel.
kom. 0512-641-162.

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

FORD K 1998 rok, świeżo sprowadzony, tel.
kom. 0693-538-189.

PEUGEOT 206 SW 1.4 benzyn 2004/2005
rok, 27500 zł, 50.000 km, tel. kom.
0695-727-561.

Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0691-536-091.

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.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, tel. kom.
0509-012-033.

Części nowe i używane do francuskich, tel. (042) 678-20-61, tel. kom.
0600-366-433.
CITROEN Xara Picasso 2002 rok, full opcja,
tel. kom. 0501-074-953.

MERCEDES 207 Bus, 1989 rok,
tel. (042) 719-58-74 wieczorem.
OPEL Astra 1.4 benzyna+gaz 2000 rok, 8500
zł, combi,, tel. kom. 0661-723-051.
SKODA Felicia 1.3 MPI benzyna+gaz 1997
rok, tel. kom. 0668-350-714.
FIAT CC 704 1996 rok, tel. kom.
0694-253-513.
F I AT 1 2 6 p 2 0 0 0 r o k , t e l . k o m .
0664-737-386.
POLONEZ CARO 1.6 GLI gaz 1996 rok, stan
dobry, tanio, tel. kom. 0721-347-550.

Cordoba 1997 rok, I właściciel, bezwypadkowa, 2 komplety nowych opon, tel. kom.
0604-559-734.
Lanos gaz 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
OPEL Corsa gaz 1996, tel. kom.
0602-475-061.
VW Passat sedan 1.8 b+g 1990 rok, wspomaganie, alufelgi, ABS, tel. kom. 0661-268-316.
VW T-4 1.9 1997 rok, tel. kom.
0601-239-800.
Sprzedam przyczepkę samochodową typu
Sam, dwuosiowa, 2,5x1,5 m, zarejestrowana,
tel. kom. 0607-624-739.
FORD Transit 2.5 D 6 osób lub 1480 kg, tel.
kom. 0692-556-557.
CC 700 XII.1997 rok, 2700 zł, srebrny metalik,
tel. kom. 0604-404-514.
Sprzedam przyczepę samochodową dwuosiowa typ laweta z plandeką, 4x1,90 m, wys. 2,10
m, tel. kom. 0607-624-733.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 3 r o k , s t a n b d b
tel. (024) 277-94-25.
CC 900 gaz 1996 rok, tel. kom.
0605-937-727.
Żuk blaszak, 1991 rok, gaz, tel. kom.
0507-431-463.

CITROEN Berlingo 1.9 diesel 1999 rok,
13900 zł, niebieski metalik, 5-osobowy,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom. 0506-078-689.
VW Pasat 1.9 1991 rok, 6500 zł, turbo diesel,
interculer, tel. kom. 0696-435-598.
CITROEN Berlingo HDI 2001 rok, 18000
zł, złoty metalik, diesel, klima, elektryka,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0502-368-488.
FIAT Punto 1100 1998 rok, 7700 zł, niebieski
metalik, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie,
stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608-220-937.
RENAULT Clio 1.9 diesel 1992 rok, 3700 zł,
5-drzwiowy, alarm, centralny zamek, stan bdb,
tel. kom. 0500-098-817.
RENAULT Master 2002 rok, chłodnia, Mercedes Sprinter, chłodnia, 1999 rok, tel. kom.
0502-553-569.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6000 zł, 85000
km, tel. kom. 0695-727-586.
Skrzynia biegów do CC 700,
tel. (046) 838-82-10 po 16.00.
OPEL Omega 2.5 TD 1995 rok, tel. kom.
0663-561-245.
FIAT DUCATO 2.8 D 1998 rok
tel. (046) 837-96-69, tel. kom.
0608-049-180.
RENAULT Scenic 1999 rok, rozbite, tel. kom.
0887-535-506.
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2000
rok tel. (046) 837-96-69, tel. kom.
0608-049-180.

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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SKODA Felicia 1.3, zielony metalik, I
właściciel, tel. (046) 838-33-62, tel. kom.
0608-465-284.
POLONEZ 1996 rok, wspomaganie, gaz, hak,
tel. kom. 0692-778-350.
POLONEZ 1996 rok, gaz, tel. kom.
0783-994-147.

HONDA Accord 2.0 benzyna gaz 1994, stan
bdb, pełen wypas, tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Seicento 1.1 1999, zadbany, tel. kom.
0664-635-301.
MAZDA 323F 1.6 1993, stan dobry, 5300 zł do
negocjacji, tel. kom. 0608-427-135.
Lanos 1999 rok, gaz, tel. kom. 0662-173-679.

AUDI 80 1.6 TD 1989 rok, tel. kom.
0607-898-307.

OPEL Vectra B combi 1998, 13900 zł, salon,
zielony metalik, tel. kom. 0694-036-487.

PEUGEOT 306 combi 1.6 1999 rok, gaz,
I właściciel, kupiony w salonie, tel. kom.
0601-593-171.

OPEL Astra 1996 rok, gaz, tel. kom.
0662-173-679.

FIAT CC 700 1998 rok, 3000 zł, stan techniczny bardzo dobry, tel. kom. 0668-316-154.
TOYOTA Corolla 1.3, 88 KM 1994 rok,
133000 km, tel. kom. 0601-792-179.
FORD ESCORT 1.4 1995 rok, 6800 zł,
grafitowy metalik, wspomaganie, centralny
zamek, alufelgi, 2 poduszki powietrzne,, tel.
kom. 0788-359-323.
FIAT BRAWA 1.6 16V 2001 rok, tel. kom.
0606-354-191.
FIAT Brava 1.6 + gaz 1998 rok, bordo
metalik, I właściciel, salon Polska, tel. kom.
0608-108-139.
OPEL Astra II XI 2003 rok, 23700 zł, I właściciel, sprzedam ewentualnie zamienię, tel. kom.
0509-369-540.
VW Polo 1.4 1998 rok, zadbany, tel. kom.
0509-732-602.
FIAT Punto 1.2 + gaz 1997 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0603-588-228.
VW Passat combi 1.8 T 2002 rok, bezwypadkowy, wyposażony, możliwość rat, zamiany,
tel. kom. 0692-829-882 0604-586-607.
FORD Galaxy 1.9 TDI 1999 rok, 23500
zł, srebrny metalik, tel. kom. 0694-216-417
0601-253955.
SKODA Felicia 1.3 1998 rok, bordo metalik,
tel. kom. 0503-168-408.
FIAT Seicento 2000 rok, gaz, bewzwypadkowy, tel. kom. 0504-221-035.
Części AUDI B32L: silnik, skrzynia, drzwi,
wspomaganie komputerowe, pompa paliwa,
ABS i inne, tanio, tel. kom. 0606-903-063,
Stryków.
FORD Orion 1.6 1990 rok, stan bdb, tel. kom.
0697-017-525.
SUZUKI Maruti, 1000 zł, gaz, tel. kom.
0501-074-061.
VOLVO 460 1.7 1992 rok, granatowy, stan
bdb, tel. kom. 0880-446-513.
FIAT Punto 1.1 1997/98, tel. kom.
0665-586-142.
OPEL Vectra 2.0 GT gaz 1993, full opcja, tel.
kom. 0605-535-396.
SEAT Cordoba 1.6 1994 rok, wspomaganie,
szyberdach, tel. kom. 0513-160-551.
OPEL Astra 1.4 16V 1997 rok, full opcja, tel.
kom. 0605-535-396.
POLONEZ Truck 1.6 gaz 1997 rok, 5-osobowy Max, tel. kom. 0504-573-160.
OPEL Vectra gaz 1997 rok, śliwka metalik,
salonowy, bardzo bogate wyposażenie, tel.
kom. 0606-330-976.
FORD Escort 1.6 Zetec 1998/99 rok, 8500 zł,
128000 km, czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. szyby, 2x airbag, ABS, stan idealny,
tel. kom. 0504-050-286.
FORD Focus combi 1.8 D 1999, bordo
metalik, 18500 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0661-758-076, 0607-701-177.
FIAT Seicento 900 gaz 2001, tel. kom.
0602-494-810.
DAEWOO Nubira II combi 1.6 16V gaz 2000,
tel. kom. 0602-494-810.
HONDA Civic 1.4 1998, wersja japońska, tel.
kom. 0602-494-810.
SKODA Felicia 1.6 benzyna gaz 1996, 148000
km, stan bdb, tel. kom. 0880-274-647.
NISSAN Almera sedan 1.4 1998, I właściciel,
tel. kom. 0502-507-768.
DAEWOO Nubira II gaz 2000, I właściciel,
tel. kom. 0517-751-862.
OPEL Astra II combi 1.7 DTL 2000, granat, 4
poduszki, klima, wspomaganie, zarejestrowany, bezywpadkowy, 19700 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0508-080-990.
TOYOTA Corolla sedan 1.4 1996, 10800 zł,
zielony metalik, klima, bezywpadkowy, salon,
tel. kom. 0604-564-269.
OPEL Astra I combi 1.6 16V 2000, 11600
zł, srebrny metalik, salon, bezwypadkowy, 2
poduszki, tel. kom. 0501-211-484.
SUZUKI Swift 1991 rok, czerwony metalik,
gaz, tel. (046) 838-76-45.
OPELAstra sedan 1.4 benzyna 1998, stan bdb,
tel. kom. 0784-608-210.
FIAT Seicento 900 benzyna gaz 1999, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.

OPEL Vectra B po liftingu 1999, 14500 zł,
salon, złota perła, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II combi 2001, 18800 zł, salon,
srebrny metalik, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra 1.6 1998, 7600 zł, tel. kom.
0501-213-067.
ROVER 420 2.0 benzyna 1997, 9500 zł, dobrze
wyposażony, tel. kom. 0605-829-773.
FIAT Uno 1998, 3-drzwiowy, tel. kom.
0787-233-812.
MITSUBISHI Colt 1.3 12V 12.XII.1994 rok,
stan bdb, sprowadzony do opłat, tel. kom.
0502-534-778.
FIAT 126p 2000 rok, stan dobry, tel. kom.
0693-263-571.
HUNDAI Pony 1991 rok, tel. kom.
0888-971-681.
VW Polo III 1.1 1998 rok, czarna perła, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek,
tel. (046) 874-75-82.
SKODA Felicia benzyna gaz 1996, tel. kom.
0886-218-982.
FIAT Punto II 1.2 2002, 13500 zł, granat
metalik, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. szyby,
centralny zamek, tel. kom. 0606-975-932.
FIAT Brava 1.6 16V 1996, 7400 zł, zielona
perła, el. szyby, wspomaganie, reg. kierownicy,
tel. kom. 0508-208-565.
OPEL Omega C 2.5 V6 2000, 21000 zł,
sedan, salonowy, srebrny metalik, tel. kom.
0606-975-932.
OPEL Corsa 1.4 kat 1994, wspomaganie,
autoalarm, immobilizer, pełna dokumentacja,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej,
stan bdb, 6800 zł do negocjacji, tel. kom.
0781-941-291.
FORD Focus 1.6 16V 2002 rok, I właściciel,
salon Polska, pełna opcja, możliwość zamiany
na tańszy, tel. kom. 0503-022-526.
VW Passat 1.9 TD 1994, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
DAEWOO Lanos gaz 1998, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
SKODA Felicia gaz 1998, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
OPEL Astra II 2002 rok, I właściciel, salon Polska, bogate wyposażenie, tel. kom.
0509-732-602.
OPEL Astra diesel 1997, 8400 zł, wspomagaeni, niebieski, tel. kom. 0501-213-067.
TOYOTAAvensis combi gaz 2001 rok, 19400
zł, salonowy, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Astra II combi 2001 rok, 17800 zł,
zielony, klima, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Vectra A gaz 1991 rok, części do Skody
Favorit, tel. kom. 0663-047-272.
HYUNDAI Atos 1999, 8400 zł, bezwypadkowy, niebieski, tel. kom. 0501-213-067.
FIAT Palio 2000, 8400 zł, zielony, tel. kom.
0501-213-067.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 2003, 10500 zł,
czarny metalik, tel. kom. 0513-071-265.
Uno 1.0 1997 rok, czerwony, stan bdb, tel. kom.
0601-359-244.
PEUGEOT 206 2002 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600-389-324.
FIAT Seicento 0.9 1999, stan bdb, niebieski
metalik, tel. kom. 0692-489-339.
OPEL Astra sedan 1.6 gaz, bogate wyposażenie, tel. kom. 0886-802-487.
OPEL Astra 1.4 1998, 9500 zł, salon, bordo
metalik, tel. kom. 0694-036-487.
RENAULT Megane 1.4 1998, 12500 zł, salon,
czerwony, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Albea 1.2 16V HL 2002/03 rok, 15600
zł, srebrny metalik, stan bdb, bezwypadkowy,
salonowy, garażowany, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0507-105-983.
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2002 rok, 14900 zł,
5-drzwiowy, bezwypadkowy, salonowy, tel.
kom. 0509-061-804.
UNO 1.0 1996 rok, 76.000 km, tel. kom.
0607-628-561.
FIAT Punto III 2003 rok, stan bdb, tel. kom.
0606-401-265.
FORD Escort 1.6 1991 rok, 2800 zł, 5-drzwiowy, gaz, tel. kom. 0798-664-101.

FORD Escort 1.8 D 1996, stan bdb, tel. kom.
0664-635-301.

BMW 525i 1988 rok, 6000 zł, czarny,
gaz, hak, skóra, stan bdb, tel. kom.
0606-973-361.

OPEL Astra 1.4 16V Ecotec benzyna gaz
1997, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.

FORD K 1998 rok, tel. kom. 0512-641-162.
Uno 1.7 diesel 1997 rok, 2500 zł, 191.000 km,
tel. kom. 0692-028-014 po 19.00.

FIAT Ducato 2.3 JTD 2005 rok, świeżo
sprowadzony, tel. kom. 0601-303-874,
0508-317-499.

Żuk blaszak, diesel, 1996 rok; Lublin Izoterma,
diesel, 1997 rok, tel. kom. 0509-659-940.

FIAT Uno benzyna gaz 1994, tel. kom.
0698-012-879.

OPEL Vectra combi 2.0 DTH 1998 rok,
200.000 km, diesel, cena do uzgodnienia,
tel. (046) 863-54-59, tel. kom. 0693-597-973.

PEUGEOT 206 1.4 2005 rok, 31.000 km,
benzyna, centralny zamek, klimatyzacja,
ABS, ESP, 6XPP, cena do uzgodnienia,
tel. (046) 861-91-00, tel. kom. 0602-763-945.

Sprzedaż motocykli sprowadzanych - naprawa,
serwis oraz akcesoria, tel. (046) 832-58-04.

Sprzedam ziemię 3,36 ha w Bogorii Górnej,
tel. (046) 838-23-47.

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

FIAT Brava 1.4 1996 rok, benzyna, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0606-601-571.

Skuter Piaggio, 1997 rok, tel. kom.
0505-261-079.

Mieszkanie 33 mkw., os. Starzyńskiego I piętro,
tel. kom. 0513-144-433.

Skuter Kynko Bed&Win 50, 2007 rok, na gwarancji, stan idealny, jak nowy, mały przebieg,
tel. kom. 0503-147-273.

M-4, parter, os. Dąbrowskiego, Łowicz, tel.
kom. 0605-068-873.

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

FORD Focus combi 1.6 16V 2003 rok, granat
metalik, kupony w salonie, stan idealny, tel.
kom. 0788-293-343.
OPEL Corsa 1.3 CDTI 2004 rok, 5-drzwiowy,
klima, ABS, itp., tel. kom. 0787-593-332.
AUDI A6 sedan 2.5 TDI 2002 rok, 46.000 zł,
czarny metalik, automat, skóra, klimatronik,
radio + CD, ABS, ESP, tel. (046) 837-39-89,
tel. kom. 0608-067-847.
BMW sedan 530 D 2002 rok, srebrny, diesel,
stan idealny, tel. kom. 0788-293-810.
VW GOLF IV TDI 1998 rok, srebrny, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0502-260-459.
OMEGA COMBI 2.0 gaz 1992 rok, stan dobry,
tanio, tel. kom. 0793-315-777.
RENAULT Espace 2.9 b + g 1996 rok, tel.
kom. 0501-788-159.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1997 rok, 9000
zł, 210.000 km, biały, klimatyzacja, ABS, tel.
kom. 0516-088-881.
IVECO 35S 13 blaszak 2001/02 rok, tel. kom.
0608-284-758.

Simson S-51, tel. kom. 0664-256-988.

Działka rolno-budowlana, pow. 1,5 ha, Zielkowice, tel. kom. 0500-751-153.

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

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

Skuter Magnus, nowy, tel. kom.
0509-637-975.

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

Motocykl ETZ150, tel. kom. 0607-196-533.
Honda Sky, 1998 rok, 1700 zł, tel. kom.
0500-190-988.
Motor ETZ 250, 1500 zł, tel. kom.
0783-617-300.
Suzuki GSX 600 F, rok 1998, poj.600 cm3,przebieg 69000km,sprowadzony, nie przerejestrowany, 8 500zł, tel. kom. 0889-248-239.
Suzuki GSX 750F rok 2000, poj.750 cm3,
przebieg 37 000 km, sprowadzony, nie
przerejestrowany, cena 12 500 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki BANDIT, rok 2004, poj.600 cm3, przebieg 38000km, sprowadzony, nie przerejestrowany, 12 500zł, tel. kom. 0889-248-239.

SUZUKI swift 1998 rok, tel. kom.
0512-813-700.

Golf III 1800 l 1992 rok, benzyna + gaz,
tel. (046) 839-62-01.

Do wynajęcia garaż, tel. kom. 0501-074-060.

SAAB 9000 2.3 Turbo 1993 rok, gaz sekwencja, pełna opcja, tel. kom. 0604-627-662.

FIAT Punto 1200 cm3 B 1997 rok, 6400 zł,
150000 km, niebieski-metalik, 5-dzwiowy,
elektryczne szyby, centralny zamek, hak, tel.
kom. 0512-153-207.

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz - okolice, tel. kom. 0601-257-098.
Kupię działkę leśną, tel. kom. 0608-651-171.
Ziemia rolnicza w gminie Nieborów, tel. kom.
0691-386-221.
Kupię M-3 lub M-4, Głowno, tel. kom.
0666-284-990.

Sprzedam części do Renault 19D, tel. kom.
0691-418-422.
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.
Skrzynię od Poloneza V-ki, Łady 2105, 2107,
Samara - skup, tel. kom. 0504-199-580.
Kupie wywrot do Stara, tel. kom.
0693-025-952.
Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
Sprzedam przyczepkę typu Sam,
tel. (046) 837-92-01.
Sprzedam lewe drzwi do Seicento, tel. kom.
0609-500-982.
Części Skoda Favorit, tel. kom.
0500-839-456.
Sprzedam siedzenia do Forda Transita, tel.
kom. 0668-011-735.
Sprzedam przyczepkę 2-osiową, oplandeczoną, tel. kom. 0600-326-597.
Sprzedam opony używane z importu, tel. kom.
0605-695-882.
Sprzedam używane opony Continental
205/55 R16, 91 h, alufelgi, VW, tel. kom.
0603-709-306.
Tanie, używane opony - sprzedaż, tel. kom.
0886-491-572.
Przyczepka samochodowa, stan bdb, tel. kom.
0880-151-137.
Holowanie, pomoc drogowa, 24
h, F-VAT, tel. kom. 0608-532-321
0512-391-051.
Zlecę wymianę pierścieni w silniku samochodu
osobowego, tel. kom. 0501-074-060.
Nowe radio, TV, DVD, DIVIX, USB,
SD, MMC, wyświetlacz 3,6’, tel. kom.
0504-065-348.
Sprzedam skrzynię, silnik Opel Kadett, kompletny, tel. kom. 0513-332-591.
Sprzedam koła 14 aluminiowe i stalowe do
DAEWOO, OPEL, tel. kom. 0506-138-631.
Sprzedam alufelgi 14, Forda, tel. kom.
0889-534-302.

Motocykl Yamaha YZF 600R Thundercat,
2001 rok, kupiony w polskim salonie, tel. kom.
0511-773-069.

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.
Mieszkanie, I pietro, os. Kostka, tel. kom.
0603-879-675.
Sprzedam las, tel. kom. 0507-176-415.

M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.

Mieszkania o pow. do 100 mkw przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka budowlana w Zdunach,
tel. (046) 838-76-98.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew,
tel. kom. 0509-147-501.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Działkę budowlaną 1100 mkw ze starodrzewem, Głowno Zabrzeźnia, Moczydła,
media w ulicy, cena 115zł/mkw, tel. kom.
0500-206-560.
Sprzedam mieszkanie M-3, parter, w dobrym stanie, os. Bratkowice, tel. kom.
0663-274-367.
Dom wolnostojący na działce1050 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 0505-188-703.
Mieszkanie 55 mkw w ok. Bielaw- sprzedam, 1500zł za m, tel. kom. 0791-554-106,
0602-823-628.
Zadrzewione, wolnostojące siedlisko +1,3 ha,
k/Głowna, media, tel. (042) 719-59-82.
Dom w Dobrej, tel. kom. 0607-228-818.
Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel. kom.
0516-199-906.
Sprzedam 1,40 ha w tym działka budowlana,
tel. kom. 0782-152-923.
Os. Starzyńskiego, 48 mkw., I piętro, tel. kom.
0607-377-465.
Działka 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
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.

Działka budowlana w Łyszkowicach,
tel. (046) 838-89-64, tel. kom. 0691-033-695.
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.
Działka budowlana, 2900 mkw., w miejscowości Dębowa Góra, powiat kutnowski, tel.
kom. 0665-220-393.
Działka budowlana w Zielkowicach 5300
mkw., tel. kom. 0669-419-347.
Ziemię 2x5 ha, klasa 4, tel. kom.
0696-309-685.
Dom w Łowiczu, cegła, wolnostojący,
tel. (046) 837-55-42.

Mieszkanie 46 mkw. w Kutnie, centrum,
130.000 zł, tel. kom. 0697-586-508.

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

Domaniewice- działki budowlane, w tym leśne,
w centrum, położone nad rzeczką, wokół las,
tel. kom. 0606-193-215.

Sprzedam dom, tel. kom. 0721-682-667.
Ziemia 3,84 ha, Rząśno II, tel. kom.
0887-568-086.

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

Dom 140 mkw. z budynkami gospodarczymi
500 mkw. i ziemią 3,15 ha, pod Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.

Sprzedam działkę 1300 mkw., tel. kom.
0667-699-965.
Sprzedam 0,50 ha lasu, Michałówek, tel. kom.
0604-089-021.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 13,45 ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy, 7km od
Gąbina, tel. kom. 0697-270-356.
Atrakcyjne M2 w Głownie, Sikorskiego, tel.
kom. 0605-059-052.

Złomowanie pojazdów - skup aut, tel.
kom. 0602-123-360.
Części Honda Civic, 1996 rok, tel. kom.
0695-384-425.

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

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

AUDI A4 2.5 TDI 1998 rok, tel. kom.
0691-671-312.

OPEL VECTRA B TDI 1997 rok, 8200 zł,
lekko uszkodzony, tel. kom. 0504-169-282.

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

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

Sprzedam przyczepkę samochodową i ŻUKA,
tel. kom. 0889-406-509.

SKODA Octavia 1.6 XI 2000 rok, tel. kom.
0602-489-317.

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

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

Sprzedam działkę rekreacyjna z budynkiem
murowanym, tel. kom. 0507-749-845.
Mieszkanie 65 mkw., I piętro, cegła, c.o.,c.w., os. Kostka, 3400 zł/mkw., tel. kom.
0606-718-917.
Wynajmie lub tanio sprzedam (10 tys. zł.) lokal
na targowicy miejskiej o pow. 27 mkw. na
działalność gospodarczo- handlową, tel. kom.
0609-502-572.
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.

Mieszkanie 34 mkw., os. Kostka, I piętro, tel.
kom. 0721-152-412.
Działki dwie części we wsi Guźnia, tel. kom.
0516-095-232.
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.
Działka budowlana, Łowicz, ul. Lokalna,
tel. (046) 837-24-53.
Działka budowlana 4000 mkw., z domem
do remontu, 4 km od Łowicza, tel. kom.
0668-831-251, 0606-323-419.
Sprzedam 2 ha działki budowlanej w Mąkolicach, tel. kom. 0691-536-091.
Mieszkanie 63 mkw., osiedle Kopernika, tel.
kom. 0500-000-99.
Szeroki wybór działek budowlanych w Łodzi
oferuje Biuro „Łowiczanin”, 0791-289-638,
tel. kom. 0509-548-303.
Mieszkania w Łodzi oferuje Biuro „Łowiczanin”, 0791-289-638, tel. kom. 0509-548-303.
Biuro obrotu Nieruchomościami „Łowiczanin” Tkaczew 9 kupno-sprzedaż; działek,
lokali,domów, środa, czwartek, piątek 11-18,
0791-289-638, tel. kom. 0509-548-303.
Działka 2200mkw. okolice Poznańskiej, tel.
kom. 0791-289-638.

Dom parterowy, murowany, Walewice wieś
18, tel. kom. 0669-346-302.

Sprzedam łąkę nad Bzurą, tel. kom.
0663-345-696.

Działka budowlana w Łowiczu, 2900 mkw.,
tel. kom. 0600-304-805.

Sprzedam budynek mieszkalny i gospodarczy z
działka na wsi, tel. kom. 0666-287-727.

Nieruchomość, Łowicz, ul. Chełmońskiego,
tel. kom. 0695-269-457.

Sprzedam nieruchomość rolno-budowlaną, 0,96 ha, z budynkami, Mysłaków,
tel. (046) 838-95-15.

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.
Domek murowany z działka, Łowicz, ul.
Wygoda, tel. kom. 0697-514-977.
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.
Sprzedam 1 h ziemi rolnej w Sromowie, III, IV
klasa, tel. (046) 838-56-39.

Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz
z zabudowaniami, gmina Zduny, tel. kom.
0693-457-587.
Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie,
tel. (046) 837-88-12.
Inwestycyjno -usługowa 2000 mkw., Stryków,
tel. (042) 719-41-77.
M-3, Łowicz, os. Kostka, tel. kom.
0468-370-377.
Budynek mieszkalno-gospodarczy, k/Łowicza, na działce 7000 mkw., tel. kom.
0468-370-377.
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Pokój z kuchnią 30 mkw., po remoncie, Głowno, tel. kom. 0506-033-000.

N o c l e g i - k w a t e r y, t e l . k o m .
0601-692-820.

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

Lokal 40 mkw. na działalność gospodarczą,
Tkaczew 7 a, tel. (046) 830-31-34.

Nowy dom w stylu dworkowym, 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.
Sprzedam budynek mieszkalny z wygodami, działka 9 arów, ogrodzona, tel. kom.
0692-859-782.
Sprzedam 1,04 ha w Wituszy, tel. kom.
0785-520-875.
Mieszkanie własnościowe, 52,39 mkw.,
tel. (046) 837-68-73, tel. kom. 0509-494-603.
M-3 o pow. 37,15 mkw. na os. Reymonta, po remoncie, pilnie sprzedam,
tel. (046) 837-36-80 po 15., tel. kom.
0696-654-468 po 15..
M-2, 36 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0608-039-128.
Działka budowlana 4100 mkw., we Wrzeczku,
tel. kom. 0606-870-908.
Sprzedam gospodarstwo rolne z zabudowaniami 6ha, nowy dom, ok. Głowna, tel. kom.
0518-032-240.
Sprzedam mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Sprzedam nowy dom w Łowiczu z działką 1450 mkw., tel. kom. 0602-354-318.
Dom o powierzchni 110 mkw., pozostałe grunty 589 mkw., tel. kom. 0669-034-207.

Kupie militaria sprzed 1945 rok, szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, skrzynki,
odznaczenia i stare motocykle, tel. kom.
0505-529-328.

Do wynajęcia lokal handlowy po sklepie meblowym 500 mkw., wejście z ul.
Zduńskiej, Łowicz, po remoncie, tel.
kom. 0605-990-363.
Poszukuję współlokatorów do 2 pokoi w
mieszkaniu 3 pokojowym, Piastów, 10 min.
do PKP, tel. kom. 0662-357-431.
Sprzedam lub wynajmę pawilon
40 mkw. os. Bratkowice, tel. kom.
0604-739-461.
Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 35
mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Wynajmę 2 pokojeślusarzowi, spawaczowi z
roodziną, tel. kom. 0506-805-093.
Wynajmiemy lokal na sklep z wyposażeniem,
OSP Osiny, tel. kom. 0515-122-831.
Wynajmę mieszkanie dla jednej osoby, tel.
kom. 0662-437-331.
Poszukuję do wynajęcia domek lub M-4, tel.
kom. 0502-646-720 po 16.00.
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Strykowie, tel. kom. 0605-059-052.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy,
16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Do wynajęcia pokój z kuchnią, łazienką, tel.
kom. 0604-597-129.
Lokal do wynajęcia, Nowy Rynek, tel. kom.
0513-473-690.

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.

Działka przemysłowo-budowlana, 5800 mkw.,
tel. kom. 0603-916-520.

Do wynajęcia kawalerka w Łowiczu, tel. kom.
0508-364-394.

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.

Ziemia 0,75 ha, Bocheń, tel. (046) 838-98-26.

Do wynajęcia pomieszczenie na działalność
usługowo-handlową, tel. kom. 0501-074-060.

Drewno kominkowe, opałowe, sezonowane,
tel. kom. 0501-658-261.

Do wynajęcia mieszkanie 34 mkw., nieumeblowane, Łowicz, tel. kom. 0668-394-287.

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

Działka budowlano-rolna, 1,30 ha, Łowicz,
Małszycka, tel. (046) 837-90-57, tel. kom.
0728-319-244 po 17.00.
Mieszkanie 60 mkw., os. Dąbrowskiego,
tel. (046) 837-26-90, tel. kom. 0603-089-962.
Działka rekreacyjna z możliwością zabudowy w Dąbkowicach. Media i ogrodzenie, w
pobliżu las i woda, tel. kom. 0697-733-360
665-270-410.
Kiosk handlowy, tel. kom. 0501-788-159.
Głowno, dom, ul. Sikorskiego 54,
tel. (042) 719-19-16 po 19.00.
Działające solarium z wyposażeniem,
tel. kom. 0602-489-317.
Mieszkanie 60,06 mkw., Głowno, Sikorskiego,
tel. (042) 710-60-13, tel. kom. 0691-521-076.
Sprzedam działkę zabudowaną, centrum Łowicza, tel. kom. 0605-140-662.
Działka budowlana, 2500 mkw., Strzelcew, tel.
kom. 0501-782-451.

Do wynajęcia lokal po zakładzie fryzjerskim,
tel. kom. 0602-192-572.
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 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.
Wynajmę lokal 150 mkw. bezpośrednio przy drodze krajowej nr 2 Warszawa-Poznań. Popów k. Łowicza
(2km w kierunku Warszawy), tel. kom.
0669-996-216.
Poszukuję M-3 (Głowno) w blokach, tel. kom.
0693-491-470.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Nowe lokale do wynajęcia w centrum na biura,
gabinety, tel. kom. 0692-725-590.
Lokale do wynajęcia, tel. kom.
0692-722-045.
Wydzierżawię sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni 100 mkw., tel. kom.
0602-709-962.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia lokal 45 mkw., Łowicz, ul. Długa
20d (C.O.+siła), po przychodni weterynaryjnej,
tel. kom. 0600-741-174.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, tel.
kom. 0691-961-280.
Do wynajęcia powierzchnia magazynowa
300 mkw. Łowicz, ul. Tkaczew 8, tel. kom.
0509-331-634.
Wynajmę budynek z działką w Łowiczu, tel.
kom. 0518-633-328.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Do wynajęcia mieszkanie w blokach 48
mkw IV p. z umeblowaniem, Głowno,
tel. (042) 710-82-78.
Do wynajęcia kawalerka, Łowicz, tel. kom.
0668-180-957.
Wynajmę bar z wyposażeniem, tel. kom.
0787-825-400.
Lokal do wynajęcia 52 mkw., tel. kom.
0500-167-550.
Poszukuję do wynajęcia M-2, M-3, Stryków,
tel. kom. 0513-661-535.

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 48 mkw. na większe lub kupię, tel.
kom. 0792-420-888.
M-4 na domek w Łowiczu lub okolicy, tel.
kom. 0663-900-155.

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.
Do wynajęcia lokale w centrum Łowicza, tel.
kom. 0606-970-760.
Do wydzierżawienia 1,82 ha łąki w Chruślinie,
tel. kom. 0505-951-592.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
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.
Gęsie pierze, tel. kom. 0514-242-188.
Kupię rusztowanie typ warszawskie,
tel. (046) 838-61-28.

Do wynajęcia lokale 38 do 41 mkw. na pracownie, biura, gabinety, tel. (046) 837-49-22,
tel. kom. 0503-833-891.

Kupię zlew, rozmiar szafki 50x80, tel. kom.
0697-634-053.

M-4 - 48 mkw, do wynajęcia, Głowno, os.
Kopernika, tel. (042) 719-28-72.

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.

Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel. kom.
0516-907-429.

Krzesełko do karmienia, dywan, tel. kom.
0663-464-731.

Piła spalinowa Oleo-mac 941, tel. kom.
0602-820-852.

Budy dla psów, huśtawka ogrodowa, tel. kom.
0502-981-959.

Huśtawkę ogrodową, tel. kom.
0691-536-091.

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

Pustaki POROTHERM, tel. kom.
0505-063-002.

Sprzedam meble pokojowe !Black-red-whitekomplet romeo. Olcha miodowa, stan idealny!
Cena do uzgodnienia, tel. (046) 837-28-95
Wieczorem.

Sprzedam lady chłodnicze, wagę, tel. kom.
0887-889-927.

Sprzedam ławę pokojową oszkloną (ciemne
szkło) na mosiężnych nóżkach. Stan idealny!!!
Cena do uzgodnienia, tel. (046) 837-28-95
wieczorem.

Play Station II, tel. kom. 0889-534-302.

Sprzedam pilnie wózek wielofunkcyjny głęboki-spacerowy, komputer na gwarancji, laktator
firmy Avent, nowy, tel. kom. 0506-086-371.
Sprzedam tunele foliowe, tel. (046) 837-03-18
po 16.00.
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.
Sprzedam sukienkę komunijną, tel. kom.
0696-841-899.
Wózek dziecięcy Ring Max, wielofunkcyjny,
stan bdb, tel. kom. 0692-073-557.
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.
Sprzedam sofę 3-os, granatowa, Łowicz, tel.
kom. 0600-411-572.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.
Stemple budowlane, tel. kom. 0662-036-143.
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 meble fryzierskie, solarium,
tel. kom. 0512-365-424.
Konstrukcja hali 18x42, metalowa, tel. kom.
0502-322-079.

Łubianki drewniane, półkotapczan, tel. kom.
0607-889-775.
Drzewo sosnowe - opałowe na palety, stęple
budowlane, tel. kom. 0603-850-374.
Chłodnicza witryna przeszklona, regały
sklepowe, waga elektroniczna, przepływowe
ogrzewacze, umywalki, metkownica, tel. kom.
0501-649-392.
Rygiel Pfaff północ południe 3 szt., tel. kom.
0502-129-808.
Łóżko sypialne, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0505-806-554.
Suknia ślubna, tel. kom. 0663-933-707.
Strój komunijny dla chłopca i dziewczynki,
rozm. 1,58 m, tel. kom. 0604-627-662.
Drut 6 i 14, piec C.O., parkiet uzywany, 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.
Waga stacjonarna 1 t, orkan, siewnik do
kukurydzy, agregat uprawowy, tel. kom.
0660-593-920.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0508-230-392.
Piec c.o. używany z nowymi czopami, tel. kom.
0508-230-392.

Styropian, klej, rusztowania warszawskie, tel.
kom. 0506-335-466.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0664-347-128.
Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe, betonowe, bramy, ogrodzenia stalowe- producent, tel.
kom. 0508-382-120tel./fax (046) 838-88-71.
Gitara multi efekt gitarowy, 550 zł, tel. kom.
0602-680-115.
Sprzedam wełniak łowicki dziewczęcy i
chłopięcy, tel. (046) 838-49-57.

Sprzedam grzejniki żeliwne, wersalkę, drzwi
wewnętrzne, szklone, prawe, kuchnie elektryczna, stół, rowerek dziecięcy, wykładzina
dywanowa, tel. (046) 838-75-53.

Prasowalnica, wałek, zamrażarka 4-szufladowa, tel. kom. 0888-986-904.
Regał, tel. (024) 277-92-30.
Keyboard Yamaha PSR-520, tel. kom.
0608-015-713.
Dwa rowery dziecinne, tel. kom.
0662-116-836.
Ubikacja przenośna i kontener na budowę, tel. kom. 0697-634-257.
Sprzedam dwa damskie wełniaki łowickie, tel.
kom. 0691-270-969.
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.
Wózek dziecięcy bliźniaczy i pojedynczy,
tel. (046) 861-25-51.
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.
Drzwi garażowe, cegła klinkierowa, grzejniki
panelowe, tel. kom. 0660-742-978.
Piec C.O. Pleszew, używany, tel. kom.
0692-801-173.
Piec Buderus, olejowo-gazowy, 35 kW, dwa
pojemniki, 1000 l, tel. (046) 837-49-46, tel.
kom. 0696-447-463.
Tanio sprzedam kanapę, szafki, dywany, tel.
kom. 0604-565-096.
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.
Okazja, krajalnica Maga, waga sklepowa Angela, spawarka migomag, tel. kom.
0509-337-202, 0607-171-633.

Wózek widłowy+ części używane, tel. kom.
0669-046-694.

Łóżeczko dziecinne, tanio, tel. kom.
0604-603-812.

Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.

Frezarka do drewna, tanio, tel. kom.
0791-461-556.
Stęple budowlane
tel. (046) 838-71-62.
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Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno, tel. (042) 710-73-31, tel. kom.
0608-496-344.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę,
dwuigłówkę, tel. kom. 0607-443-788.

Model anatomiczny człowieka na stelarzu, wysokość 130 cm, kościec i organy
wewnętrzne, dopinane mięśnie i skóra,
tel. (046) 838-75-53.

Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.

Sprzedam dwa dęby, tel. (046) 838-16-42.
Sprzedam Betoniarkę 150l do remontu, śrutownik „LUBLIN” fabryczny- sprawny- kamienie
„50”, tel. kom. 0696-604-988.

Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.

Okno plastikowe, używane, 4 sztuki,
167x126cm, 1 sztuka 167x115cm, wersalka,
tapczanik jednoosobowy, telewizor i lodówkę,
tel. kom. 0887-488-592.

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

Parkiet bukowy 22mkw., drzwi garażowe,
ocieplane wys. 2,1, szer, 2,50- nowe, tel. kom.
0880-653-590.

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

Sprzedam pawilon na targowisku w Brzezinach, dobry punkt, tel. kom. 0607-988-906.

Sprzedam blachę trapezową na wymiar, tel.
kom. 0506-844-177.

Wełniak łowicki młodzieżowy 160 m, kompletny, Bąków Dolny 48, tel. (046) 837-73-48
wieczorem.

Tregry 14, dł. 8,20 (8szt.); tregra 18, dł. 18
(1szt.), tel. (046) 838-63-84.

Agregat prądotwórczy 1,6kW, nawadnianie
do tuneli foliowych, sterownik na 6 sekcji,
zamgławiacz, tel. kom. 0600-972-227.

Terma elektryczna 60 l, na gwarancji, tel. kom.
0604-081-000.

Stół do ping-ponga, tel. kom. 0664-347-128.

Sprzedam telefon komórkowy Sony Ericson
K750i, tel. kom. 0602-230-475.

Piec c.o. 16 mkw., ok. 300 mb. fawira 2,
tel. (046) 838-77-56.

Meble kuchenne na wymiar, nietypowe,
ceny producenta, pomiar gratis, tel. kom.
0600-142-869 po 18.00.

Drukarka atramentowa Helwath Packward
600, klawiatura komputerowa, tel. kom.
0604-603-812.

Kamienie, tel. (046) 839-13-52.

Regały, biurko, witrynę szklaną, suknię
ślubną ecru rozmiar 38 cena 600 zł, tel. kom.
0604-225-931.

Grzejniki aluminiow e, tel. k o m.
0501-074-060.

Piec akumulacyjny, tel. kom. 0660-294-201
po 16.00.

Osiemdziesięcioletnią, 3-drzwiową szafę, do
renowacji, tel. kom. 0602-668-391 po 15.00.

Sprzedam łoże, szafę, biurko, tel. kom.
0606-243-140.

Sprzedam dużą ilość kamienia, tel. kom.
0500-097-341.

Beczki po olejach silnikowych 208 l, 60 l
sprzedam, tel. (042) 719-37-42.

S tębnówkę, piece akumulacyjne,
tel. (042) 719-20-65.

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

Brykiet kominkowy, Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.

Zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom.
0697-677-530.

Do wynajęcia 49 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0607-328-028.

Do wynajęcia domek w Głownie (pokój,
kuchnia, łacienka) z wyposażeniem i umeblowaniem, tel. kom. 0668-176-985.

Wózek dziecięcy, dwu funkcyjny (głęboki + spacerówka), stan bdb, tel. kom.
0691-715-557.

Dwa fotele i ławostół (ciemny 120+60) b. tanio,
tel. kom. 0604-603-812.

Kramzyt, duże kamienie. Krępa 32.

Piła łańcuchowa Huskvarna 395 XP, nowa, tel.
kom. 0513-681-374.
Agregat prądotwórczy nowy, silnik Honda 9,6
KW, benzyna, tel. kom. 0513-681-374.
Silniki elektryczne, regały magazynowe, moto-reduktor, siatka ogrodzeniowa,
tel. (042) 719-59-36.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.
Stroje ludowe, inne rzeczy tanio, ul. Klickiego
16, Łowicz.

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

Avon zostań konsultantką, atrakcyjna
oferta promocyjna tylko do końca marca. SMS/tel. kom. 0501-032-378.
Szwaczkę do zakładu i chałupniczkę, tel. kom.
0501-671-060.
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.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0694-958-633.
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.

Silnik 1.4 kompletny, sprawny do Citroena ZX
oraz inne części, tel. kom. 0602-717-207.

Firma zatrudni pracowników do prac remontowo-wykończeniowych na terenie Wa-wy.
Zapewniamy dojazd z Łowicza, tel. kom.
0603-858-642.

ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.

Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0694-163-595.

Wózek dziecięcy wielofunkcyjny Baby
Design, model Atlantic, używany, stan bdb,
parasolka gratis, tel. kom. 0693-542-121.

Przyjmę pracownika do skupu złomu na terenie
Łowicza, tel. kom. 0516-138-066.

Chodzik dziecięcy Sun Baby, trzystopniowa
regulacja wysokości, tel. kom. 0693-542-121.
Łóżeczko dziecinne, komputer z oprzyrządowaniem, tel. kom. 0662-624-759.
Laptopy nowe, tanio, tel. kom.
0604-674-606.
Sprzedam zagęszczarkę Kama 100 kg, silnik
Hondy, tel. kom. 0787-446-758.
Sprzedam kamienie polne, tel. kom.
0781-842-724.
Sprzedam kamienie drobne lub grube na budowę, fundamenty, tel. (024) 285-82-25.
Sprzedam dwie szt. drzwi balkonowych
drewnianych i oszklonych i 1 szt. okna, tel.
kom. 0888-107-443.
Dwuigłówka renderka, cylindryczna Siruba,
2000 zł, tel. kom. 0607-174-099.
Płotek myśliwki używany, tel. kom.
0607-174-099.
Tralka betonowa balkonowa, tanio, tel. kom.
0607-174-099.
Sofę, ławostół, wieżę Hi-Fi,
tel. (046) 837-07-06.
Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
0787-292-361.
Oddam gruz za darmo, tel. kom.
0501-529-071.
Sprzedam stemple, tel. kom. 0668-534-199.
Rolanda E36, stan bdb, tel. kom.
0660-680-306.
Stemple budowlane, tel. (046) 838-13-75.
Sprzedam pilarkę, tel. kom. 0604-281-093.
Używane skrzynki 1, tel. (046) 838-47-91
po 19.00.
Waga 200 kg, zegarowa; komin stalowy
300 z wentylatorem; szlifierka czołowa,
tel. kom. 0602-262-975.
Kamień polny, tel. kom. 0602-710-319.
Segment pokojowy, 4 częściowy z szafą, tel.
kom. 0782-294-034.

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.
Bar kanapkowy „Payda” zatrudni osoby
do pracy. Możliwość awansu, tel. kom.
0512-234-512.
Zatrudnię pracownika na stanowisko kucharz
- kelner, tel. kom. 0602-192-572.
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.
Panią z umiejętnością szycia do sklepu w
Bolimowie, tel. kom. 0663-791-341.
Mechanika i elektromechani ka samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719-45-85 wieczorem.
Przyjmę do pracy na pół etatu, może być po 15,
wolne soboty, do drobnych napraw mechanicznych, tel. kom. 0601-239-804.
Przyjmę do pracy na koparkę i koparkoładowarke, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię fryzjera/rkę i kosmetyczkę, tel. kom.
0501-389-042.
Zatrudnię szwaczki stębnówka i overlock, tel.
kom. 0606-958-480.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, dobre
zarobki, tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Niemcy, Polska,
tel. kom. 0662-235-975.
Zatrudnię szwaczki w Głownie, bluzki i
dzianina, tel. kom. 0663-026-050.
Zatrudnię szwaczki i osobę do wykańczania
w szwalni. Głowno, Sowińskiego 10/12, tel.
kom. 0668-015-090.

Paleto-pojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.

Przyjmę mężczyznę do pracy na stanowisko pracownik gospodarczy z
prawem jazdy, stała praca w Łowiczu,
tel. kom. 0668-695-945.

Zamrażarka szufladkowa, migonat 400 A, tel.
kom. 0605-370-015.

Kosmetyczkę w salonie w Głownie zatrudnię,
tel. kom. 0605-059-052.
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Pilnie zatrudnię szwaczki, tkanina, tel. kom.
0791-020-673.

Zatrudnię pomoc domową, okolice Głowna,
tel. kom. 0607-174-084.

Zatrudnię pracownika na stacje paliw, tel. kom.
0787-825-400.

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 - agawoj66@wp.pl.

Przyjmę pracownika i montera, tel. kom.
0606-939-170.

Zatrudnię do sklepu spoż.-monopol. w Łowiczu (w systemie zmianowym), tel. kom.
0501-788-159.

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.
Szwaczki zatrudnię, Głowno,
tel. (042) 672-76-24, tel. kom.
0692-406-127.
Zatrudnię ludzi do pracy w gospodarstwie
sadowniczym (cięcie, porządki wiosenne), tel.
kom. 0500-097-341.
Zatrudnię osobę na stanowisko pomocy kuchennej, tel. (046) 837-54-49
w godz. od 7.00 do 15.00.
Zatrudnię murarzy, pomocników oraz pracowników do ociepleń budynków, tel. kom.
0513-823-750.

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 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.
Zatrudnię elektryków i pomocników elektryka,
tel. kom. 0508-382-347.
Praca w usługach finansowych,
tel. (046) 830-30-10 awis-finance4@
tlen.pl.

Zatrudnię elektromontera z uprawnieniami,
tel. (046) 837-23-33, tel. kom. 0508-174-814.

IZOLBET-GOSTYNIN zatrudni kierowców
C+E z praktyką w transporcie krajowym i
miedzynarodowym, jazda według tachografu,
wysokie zarobki, tel. (024) 235-23-17.

Zatrudnię pracowników do pizzerii, tel. kom.
0503-147-273.

Zatrudnię szwaczki, kostiumy kąpielowe, Głowno, tel. kom. 0503-014-494.

Zatrudnię mężczyzn do gastronomii, tel. kom.
0503-147-273.

Pracownik do prac budowlanych, tel. kom.
0602-717-207.

Zatrudnimy młodą osobę do pracy w
sklepie (w soboty), mile widziani panowie, tel. kom. 0508-171-038.

Przyjmę murarza, tel. kom. 0666-324-702.

Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0503-077-863.

Zatrudnię tynkarza i pomocnika tynkarza, tel.
kom. 0791-966-970.

Zatrudnię pomocnika, tel. kom.
0503-077-863.
Mechanika samochodowego oraz
blacharza samochodów osobowych,
tel. kom. 0600-790-555.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, teren kraju, przewóz żywca, tel. kom. 0513-170-802.
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 kierowcę kat. C, tel. kom.
0602-132-675.
Przyjmę doświadczonych dziewiarzy.
Praca w Łowiczu. Kontakt, tel. kom.
0668-479-265.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, zapewniam zakwaterowanie i wyżywienie, tel. kom. 0721-085-095.
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.
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.

Mężczyznę do produkcji rolet, prawo
jazdy, Głowno, tel. kom. 0510-050-999.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, ruchu międzynarodowym, chłodnia, wymagane doświadczenie
i karta do tachografu, tel. (046) 837-48-84, tel.
kom. 0606-496-501 0660-677-059.

Zatrudnię do układania parkietów, tel. (046)
814-05-16.

Zatrudnię kelnera po szkole w Łowiczu, tel.
kom. 0505-500-338.

Zatrudnię sprzedawczynię Kamion, tel. kom.
0605-881-822. Puszcza Mariańska, tel. kom.
0601-076-657.

Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, wymagana matura, tel. kom. 0503-072-397.
Kierowcę kat. C oraz C+E, tel. kom.
0609-999-685.
Firma z Łowicza zatrudni dziewiarza, tel. kom.
0503-072-397.
Pracownika gospodarczego na stację
paliw, tel. kom. 0609-999-685.
Pracownik gosp., hodowla psów, tel. kom.
0502-068-991.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
dziewiarzy, tel. kom. 0601-332-896.
Istniejący na rynku zespół muzyczny poszukuje wokalistki na wesela, tel. kom.
0500-656-555.
Firma Rol-Agro zatrudni osoby na produkcję umowa o pracę, tel. kom. 0502-233-957.
Przyjmę blacharza, dekarza z okolic Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0693-532-579.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy, tel.
(046) 854-80-30.
Zatrudnię kierowcę w ruchu międzynarodowym. Prawo jazdy kat C+E, tel. kom.
0601-361-497, 0693-608-560.
Zatrudnię kobiety do 35 lat z grupą inwalidzką,
tel. kom. 0604-821-052.
Zatrudnię fryzjerkę na etat, tel. kom.
0505-053-560.

Młody, dynamiczny, dyspozycyjny,
komunikatywny, absolwent SGGW,
komputer, angielski, żonaty, prawo
jazdy B podejmie prace, tel. kom.
0692-453-370.

Zatrudnię ekspedientkę, Głowno, tel. kom.
0516-221-695.

Zlecę wykonanie ocieplenia i elewacji
budynku, tel. kom. 0693-078-300.

Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki, pracowników wykańczalni, Mode Star, Łowicz
- 0601-635-056, Faktor - 0606-958-480, Fabia
- 0665-431-100.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką, w
transporcie krajowym, samochód Scania +
naczepa chłodnia, z Łowicz lub okolic, tel.
kom. 0608-067-847.

Szukam pracy na LT28 blaszak, maksymalnie długi, wysoki, tel. kom.
0600-972-227.

Zatrudnię murarzy, tel. kom. 0503-174-857.

Zatrudnię malarza - gipsiarza, tel. kom.
0503-746-911.

Młodego na krojownię, Głowno, tel.
kom. 0602-457-089.

Nie masz czasu potrzebujesz zrobić zakupy?
Zrobię je za Ciebie i dostarczę do domu, tel.
kom. 0784-097-620.

Chałupniczka przyjmie szycie, okolice Głowna, tel. kom. 0782-198-679.

Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy w
Głownie, tel. kom. 0501-669-440.

Zatrudnię do kiosku w Łowiczu, tel. kom.
0606-798-751.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 w. 11,
0601-298-842.

Kierowcę w transporcie krajowym, tel. kom.
0601-271-031.

Zatrudnię młodego mężczyznę w gospodarstwie rolnym, tel. kom. 0609-064-461.

Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja, Głowno,
tel. kom. 0602-457-089.

Jeżeli jesteś osobą, która ma głowę pełną
pomysłów i ma ochotę pracować w stacji
radiowej, wyślij CV z listem motywacyjnym:
praca@radiorsc.pl

Sprzedawca z doświadczeniem podejmie
pracę, czekam na propozycje, tel. kom.
0500-443-272.

Kobieta do pracy w hurtowni odzieży roboczej,
tel. kom. 0602-390-809.

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym, tel. kom. 0602-596-467.

Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew. 11.

Zatrudnię przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych. CV na e-mail: rekrutacja.
ingnn@wp.pl

Szwaczki, chałupniczki, tel. kom.
0512-114-993.

Zatrudnię pracownika do kiosku, tel. kom.
0605-721-125.

Pilnie przyjmę do pracy kierowcę kat. C z
umiejętnościami obsługi dźwigu HDS, praca
Żyrardów, tel. kom. 0500-133-273, (046)
856-39-26.

Telemarketerów, tel. kom. 0604-962-109.

Mechanik pojazdów samochodowych (prawo
jazdy), tel. kom. 0512-476-760.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, LIDL - Stryków,
tel. kom. 0607-267-278.

Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju, tel. (046)
833-98-28 wew. 18.

Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.

Szwaczki zatrudnię (bardzo dobre stawki), tel.
kom. 0501-624-411.

Biuro podróży Nemezis zatrudni przedstawicieli handlowych, Cv wraz ze zdjęciem proszę
kierować na adres debskitravel@wp.pl.

Hostessy - rozdawanie ulotek. StartPeople, tel.
042/632-55-90, mlisiecka@startpeople.pl

Zatrudnię kelnerkę w Łowiczu, tel. kom.
0505-500-338.

Potrzebna opieka do starszej kobiety, Łowicz,
tel. (046) 837-66-66, tel. kom. 0691-730-180.

W gospodarstwie, tel. kom. 0506-115-015.

Zatrudnię diagnostę z uprawnieniami w Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Skierniewicach,
tel. kom. 0503-098-830.

Ekspedientkę do sklepu spożywczego samoobsługowego z doświadczeniem lub bez.
Wiskitki k/Żyrardowa, tel. kom. 0691-494-808,
Kamion, tel. kom. 0605-881-822, Puszcza
Mariańska, tel. kom. 0601-076-657.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom.
0693-843-090.
Firma poszukuje osoby do ekspozycji towaru
(wykładanie), tel. kom. 0503-141-236.
Anglia, Holandia, Irlandia, Niemcy zwrot
podatku, tel. kom. 0600-352-905.
Do hurtowni z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0785-113-833.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy do dociepleń
budynków, tel. kom. 0503-535-827.
Zatrudnię instruktorów fitness w Skierniewicach, tel. kom. 0604-571-881.
Zakład usługowy zatrudni: tokarza - frezera,
ślusarza - mechanika, operatora obrabiarki
CNC lub osobę do przyuczenia. Puszcza
Mariańska 95C Tel. (046) 831-81-16.
Kucharzy, kucharki, pomoce kuchenne,
Karczma Sole zatrudni, Adamowice, gm.
Mszczonów, tel. kom. 0507-025-431.

Podejmę pracę: gładzie, płyty k/g, sufity podwieszane, podłogi panelowe, tapetowanie, tel.
kom. 0666-253-868.
Kierowca z kat. A, B, C, D z wieloletnim stażem pracy przyjmie pracę na samochód, nie posiadający tachografu, tel. kom.
0607-810-350.
Podejmę pracę jako pomocnik murarza, tynkarza lub przy układaniu kostki brukowej, wiek
20 lat, tel. (042) 710-83-81 wieczorem.
Młoda kobieta przyjmie pracę, zlecenie, praca
w domu, posiadająca internet, faks, drukarkę,
tel. kom. 0601-288-791.
Młoda dziewczyna po liceum handlowym
poszukuje pracy w Rawie Mazowieckiej lub
okolicy, tel. kom. 0603-252-867.
Podejmę pracę chałupniczą na stębnówkę i
overlock, tel. kom. 0698-785-827.
Harcerze w wieku 17-20 lat, ok. 10 osób
podejmie pracę w weekendy, tel. kom.
0508-534-382.
Kierowca C, CE bez większego doświadczenia, tel. kom. 0605-769-177.
Wyższe ogrodnicze, doświadczenie w handlu,
62 lata, tel. kom. 0606-131-191.

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, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto, profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.

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.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790-403-988.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel. kom.
0508-213-801.

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

Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0514-695
-860.

Cyfrowe wideofilmowanie, tanio, solidnie, tel.
kom. 0603-451-221.

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

Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778-366,
0692-619-692.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, tel. kom. 0604-413-669.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
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.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.

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

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

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.

Kominki - sprzedaż, montaż, tel. kom.
0501-239-378.
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.
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.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, tel. kom.
0693-332-598 0502-321-390.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
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Remonty Adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.

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

Docieplanie budynków i poddaszy, prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom.
0722-396-155.

Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne, podłofowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.

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

Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, panele, (tynki dekoracyjne), tel.
kom. 0516-431-090.

Układanie kostki brukowej od 10 zł, tel. kom.
0664-857-053.
Usługi projektowe, tel. kom.
0509-299-685.
Konstrukcje i pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.
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.

Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, płyta k/g, adaptacja poddaszy, panele podłogowe,
tel. kom. 0668-462-197.
Budowa domów, kompleksowa, tel.
kom. 0504-611-086.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.

Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Docieplenie, elewacje, tel. kom.
0602-538-876.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, tel. kom.
0515-236-149.
Wykańczanie wnętrz, glazura, gipsy,
panele, niemiecka precyzja, tel. kom.
0880-332-481.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.

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

Tynki, wylewki, klinkier, murowanie budynków gospodarczych, faktury VAT,
wolne terminy, tel. kom. 0782-719-099.

Remonty mieszkań, zabudowa poddaszy, malowanie i gipsy, tel. kom. 0783-153-006.
Gładź, tynkowanie wykonam., tel. kom.
0888-232-247.
Gładzie, malowanie, glazura, panele, itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Cięcie betonu, rozbiórki, tel. kom.
0666-045-106.
Solidne układanie glazury, terakowy, tynki,
posadzki, murowanie, gipsy, docieplanie,
panele, klinkier, tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0885-638-636.
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 remontowo-budowlane: tynkowanie, murowanie, gipsy, glazura,
terakota, tel. kom. 0791-966-970.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0513-756-905.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-296-519.
Glazura, terakota, remonty, elewacje, docieplenia, tel. kom. 0514-723-688.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Docieplanie budynków, tel. kom. 0607-898-307
0505-011-153.
Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota, malowanie, gipsowanie, stiuki, panele podłogowe itp., tel. kom.
0500-333-662.
Układanie kostki, docieplenia, tel. kom.
0696-309-685.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt k/g,
panele i inne drobne remonty, tel. kom.
0798-067-242.
Usługi remontowe, tel. kom. 0510-303-717.
Docieplenia budynków, tel. kom.
0607-898-307.

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

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

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

Tynki wewnątrz wykonuję, tel. kom.
0697-923-472.

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

Glazura, gipsy, malowanie, płyty k/g - solidnie,
tel. kom. 0608-372-976.

Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
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).
Wykonam tynki wapienne, ogrodzenia klinkierowe, tel. kom. 0782-718-730.
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.
Usługi remontowo-budowlane, ocieplenia
budynków, tel. kom. 0513-823-750.
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.
Glazura, terakota, wykończenia i remonty
wnętrz, tel. kom. 0698-068-886.
Glazura, terakota, gładź, malowanie, tel. kom.
0504-673-849.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503.
Usługi małym spychaczem, tel. kom.
0606-343-540.
Tynki- wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Docieplanie budynków, glazura, terakota, montaż okien, drzwi, panele ścienne i pod,logowe,
gipsowanie, tel. kom. 0601-277-449.

Usługi elektryczno - budowlane: alarmy, domofony, automatyka, tel. kom.
0605-105-495.
Instalacje elektryczne, alarmowe, domofony,
Internet, TV. Nowe budynki i modernizacje.,
tel. kom. 0604-411-878.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, monitoring, automatyka do bram, konkurencyjne
ceny, faktura, tel. kom. 0669-356-331.

Klinkier, kominy, ogrodzenia, tel. kom.
0662-129-221.
Układanie kostki granitowej i brukowej, atrakcyjne ceny, tel. kom. 0511-870-121.

Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne, okolicznościowe, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio, tel.
kom. 0500-371-161.
Obrazy bajkowe. Idealne na prezent dla
dziecka, tel. kom. 0695-551-572.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
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.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
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.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego okna
również do dachowych. Vesal Łowicz,
ul. Ikara 10, tel. (046) 837-44-25.

Hydrauliczne instalacje sanitarne, tel. kom.
0781-781-316.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.

Czarne Audi A6, limuzyna, tanio zawiozę do ślubu, tel. kom. 0607-762-942.

Prace zaliczeniowe z j. polskiego i historii, tel.
kom. 0602-490-715.

Trapezowanie blach płaskich do 3 m, tel. kom.
0506-844-177.

Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696-803-050.

Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.

Kupię pszenżyto, jęczmień powyżej 5 t,
odbiór własnym transportem, tel. kom.
0692-292-969.

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

Kupię burak czerwony, gruby, tel. kom.
0695-052-735.

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

Angielski, korepetycje, profesjonalnie,
tel. (046) 837-53-15.

Siano, słomę z dowozem, tel. (042) 710
-91-66.

Dekoracja kościołów, sal weselnych+ stół wiejski. Ceny do negocjacji, tel. (046) 837-95-67,
tel. kom. 0512-250-166.

Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0508-186-335.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel. kom.
0695-102-426.

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

Kupię zboże paszowe, odbiór własnym transportem, tel. kom. 0693-157-117.
Zboże, tel. kom. 0691-961-165.

Dam korepetycje z jez. francuskiego, tel. kom.
0506-707-187.

Skup żyta oraz wymiana na otręby, tel.
kom. 0501-713-862.

Matematyka, tel. kom. 0606-655-691.

Kupię każdą ilość zboża paszowego, tel. kom.
0697-677-530.

Zawiozę na wesele Mercedes W140, klas S,
kolor bordo, tel. kom. 0600-326-597.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.
Zespół muzyczny, profesjonalna oprawa
muzyczna, wesela w stylu łowickim, bale i
imprezy okolicznościowe, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0600-933-771.
Dojazd do pracy/szkoły. Oferuje miejsce w
samochodzie na trasie Łowicz-Kiernozia-Sanniki-Gabin., tel. kom. 0697-689-860.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.

Matematyka gimnazjum, średnie, wyższ,
Łowicz, tel. kom. 0660-781-884.

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.

Korepetycje jęz. angielski - studentka filologii angielskiej II rok. Głowno, tel. kom.
0507-319-803.
Geografia, matura, Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.
Korepetycje z języka niemieckiego, student,
tanio, tel. kom. 0602-399-307.

Usługi informatyczne, serwis pogwarancyjny,
tel. kom. 0691-715-471.

Catering, tel. (046) 818-23-81, tel. kom.
0508-127-207.

Opel Omega C, 2000 rok, śluby, tanio, tel. kom.
0607-528-882 0607-199-962.
Projektowanie, zakładanie i utrzymywanie
ogrodów, tel. kom. 0505-041-818.
Porzyczki, tel. kom. 0608-321-288.
Rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym,
tel. kom. 0600-304-989.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0665-134-663.
Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań,
tel. kom. 0885-172-798.

Skup złomu i metali kolorowych - najwyższe
ceny koloru, tel. kom. 0512-860-410.
Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny, nowy.
Tanio, tel. kom. 0600-161-174.
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.
Zespól, wesela, klawisze, akordeon, saksofon, klarnet, gitara, skrzypce, tel. kom.
0503-112-384, 0888-024-698.
Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, sprzedaż, montaż, tel.
kom. 0506-210-875.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
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.

Chemia, tel. kom. 0693-441-691.
Język angielski, tel. kom. 0696-700-355.
Angielski, tel. kom. 0602-354-474 po 16.00.

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

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

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

Język niemiecki, tel. kom. 0665-219-607.

Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.

Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.

Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.

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

Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce
(dyslekcja, 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.

Zespół wesela, tel. (046) 837-63-37.

Język szwedzki, poszukuję korepetytora, tel.
kom. 0662-766-324.

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

Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.

Zespół z wokalistką, tel. (024) 285-41-08, tel.
kom. 0693-754-349.

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

Studentka 2 roku NKJO - język angielski,
korepetycje, tel. kom. 0667-248-216.

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

Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.

Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji. Głowno, szczegóły do uzgodnienia, tel.
kom. 0509-171-383.

Prezentacje maturalne - pomoc, tel.
kom. 0608-433-138.

Wesela, obsługa napoi i alkoholi, tel. kom.
0887-797-225.

Umyję okna, posprzątam, ugotuję, tel. kom.
0693-738-382.

Wesela - muzyka na żywo: perkusja, gitara, bas,
akordeon, klawisze, tel. kom. 0662-296-699.

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.

Komputeropisanie - tanio. Łowicz, tel. kom.
0608-070-172.

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w skórze. Łowicz,
Bolimowska 22, środy godz. 11-17.

Firma budowlana świadczy usługi: koparkoładowarką - wykopy szer. 25, 45, 60, 100 cm
i 150 cm Skarpówka, wykopy wszelkiego rodzaju, rozbiórka wyburzenia, układanie kostki
brukowej produkcja bloczka betonowego,, tel.
kom. 0609-789-997.

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

Dekoracja sal, kościołów, tel. kom.
0604-076-469 0604-076-484.

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

Język angielski, korepetycje, tel. kom.
0886-131-997.

Limuzyny Linkoln, tel. kom.
0605-305-579.

Usługi hydrauliczne pełen zakres, projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kotłownie na
eko - groszek, tel. (046) 838-74-83, tel. kom.
0508-132-321.

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

Transport samochodem dostawczym, tel. kom.
0501-154-218.

Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.

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

Lincolny - wesela. Tanio, tel. kom.
0604-076-469.

Mgr. matematyki. Korepetycje (dzieci, młodzież). Doświadczenie. Niedrogo,
tel. (046) 837-53-15.
Mgr polonistyki UW, matury, tel. kom.
0605-735-173 po 17.00.

„Kapela”, tel. kom. 0692-101-989.

Dostarczamy obiady dla firm i osób indywidualnych, tel. 046-818-23-18, tel. kom.
0508-127-207.

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

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.

Kobieta 33 lata pozna mężczyznę: kawalera,
wiek od 32-37 lat, wzrost powyżej 1,72 m, tel.
kom. 0669-269-925.

Korepetycje - język angielski,
tel. (046) 837-95-02, tel. kom. 0885-917-296.

Tynki gipsowe z agregatu, tel. kom.
0660-499-245.

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

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.

SERWIS KOMPUTEROWY- JAKOŚĆ,
SOLIDNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, tel.
kom. 0607-122-199.

Glazura, gładź, zabudowy wnętrz, tel.
kom. 0602-538-876.

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.

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

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

Chemia, Łowicz, tel. kom. 0601-613-963.
Korepetycje, język angielski, studentka. Tanio,
tel. kom. 0605-527-036.
Samotny bez nałogów, bez zobowiązań, niezależny finansowo, własny dom, pozna Panią od
45-55 lat, tel. kom. 0518-147-237.

Korepetycje- Angielski. Studentka z doświadczeniem w nauczaniu. Łowicz, tel. kom.
0669-275-339.

Kupię każdą ilość żyta, odbiorę własnym
transportem, tel. kom. 0697-536-596.

Kupię zboże paszowe, odbiór własnym transportem, tel. kom. 0693-157-117.

Jałówki roczne, póroczne, tel. kom.
0608-643-187.
Kupie buhajki i jałówki ras mięsnych, tel. kom.
0502-772-976.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0510
-212-506.

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.
Kupię dojarkę konwiową Alfa Laval, tel. kom.
0693-025-952.
Prasa rolująca John Deer, pasowa, zmiennokomorowa 590, stan bdb, tel. kom.
0721-105-235.
Ursus C-330, C-360, C-363P, mogą być do
remontu, prasa Z-224, prasa zwijająca, tel.
kom. 0501-504-723.
Dojarka 2-konwiowa, tel. kom.
0609-502-524.
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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.
Kupujemy kosiarki ciągnikowe tzw. Osy,
przetrząsacze taśmowe, zgrabiarki zawieszane 4, twz. słoneczka i grabiarki konne, ceny
atrakcyjne, tel. (046) 838-72-80.
Kupujemy pługi 2 i 3-skibowe, ciągnikowe, kopaczki ciągnikowe, sadzarki do
ziemniakó, łańcuchowe, ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.
Kupię glabogryzarkę, tel. kom.
0785-641-260.
Agregat uprawowy do C-330, tel. kom.
0888-896-738.
Kupię nowe lub używane opony tylne do
ciągnika T-25, tel. kom. 0667-257-460.

Siano w kostkach, zboże do siwu, pszenica,
jęczmień, owies, tel. (046) 838-62-24, tel. kom.
0664-766-871.
Siano prasowane, burak pastewny, Bednary,
tel. (046) 838-61-48.

Słoma owsianka, tel. (046) 838-14-31, tel. kom.
0600-190-757.

Czosnek, tel. (046) 839-10-18.

Pszenica, jęczmień, słoma, tel. kom.
0507-075-301.

Sprzedm cebulę, tel. (046) 838-71-39.

Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Owies bezłuskowy, mieszanka, pszenica, tel. kom. 0605-224-393.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki paszowe, tel.
kom. 0508-819-982.
Siano i słoma w kostkach, tel. kom.
0601-335-514.
Siano w małych kostakach, Uchań Dolny 15,
tel. (046) 838-83-53.
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.

Sadzonki tui - 2 zł/szt. sprzedam, tel. kom.
0693-115-320.
Siano belowane i luzem, tel. kom.
0665-739-107.
Owies, tel. kom. 0668-852-130.
Kukurydza, tel. kom. 0889-479-672.
Sprzedam drzewka GLOSTER na podkładce
M9, słoma i siano w belkach ze stodoły,
tel. (046) 861-17-04, tel. kom. 0504-128-578.

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

Siano, Rogóżno 25, tel. (046) 838-31-26.

Pszenica jara i słoma, tel. (046) 838-99-25.

Siano belowane i luzem, tel. (046) 839-67-95.

Siano, kiszonka z kukurydzy, tel. kom.
0504-629-438.

Sprzedam siano luzem i belowane, tel. kom.
0604-089-021.

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

Pszenica jara Nawra, pierwszy zbiór z orginałusprzedam 4t, tel. (046) 838-21-75, tel. kom.
0697-382-175.

Zboże: jęczmień, pszenżyto, pszenica, tel. kom.
0662-633-094.
Słoma pastewna w kostkach,
tel. (046) 838-17-52.
Siano belowane, Mysłaków 170,
tel. (046) 838-50-24.
Siano, baloty 120x120, Nowy Złaków,
tel. (046) 838-71-71.
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.
S ł o m a i ż y t o , g m i n a B i e l a w y,
tel. (046) 837-27-97.
Sprzedam siano belowane, tel. (046) 838-58-32,
tel. kom. 0511-305-217.
Siano i słoma belowane, tel. (046) 838-83-54.
Sprzedam siano luzem, tel. (046) 830-32-56.
Owies, tel. kom. 0507-421-393.
Siano belkowane, tel. kom. 0604-973-885.
Sprzedam siano prasowane, Marywil 20, tel.
kom. 0691-125-654.
Sprzedam buraczek czerwony, tel. kom.
0661-143-536, Kiernozia.

B u r ak p as te w n y 1 0 t , t el. k o m.
0609-525-770.

Jęczmień do siewu, pasze gotowe
dla bydła i trzody chlewnej firmy Agro,
tel. (024) 277-91-42 po 18.00.
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
tel. (046) 838-04-90.

w

belkach,

Siano, Czatolin, tel. (046) 838-85-02.
Żyto, tel. kom. 0788-847-140.

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

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

Siano belowane. Mysłaków 159.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.
0513-618-577.

Siano w kostkach, wiadomość Popów 146,
koło Łowicza (w stolarni).

Jęczmień siewny, siano w belach, tel. kom.
0697-085-617.

Siano w kostkach, Seroki 15,
tel. (046) 838-86-12, tel. kom. 0666-287-722.

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

Siano w belkach, tel. kom. 0692-424-163.

p a s t e w n y,

Jęczmień, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600-389-324.

Siano prasowane, zboże paszowe. Sypień 16.

Mieszanka ok. 10 t, tel. (046) 874-73-90, tel.
kom. 0510-297-491.

Sprzedam burak
tel. (046) 838-15-37.

Bób, tel. (042) 710-82-58.

Sprzedam żyto, tel. (046) 837-06-08.

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

Pszenżyto 15 t, tel. kom. 0513-014-535.

Ziemniak jadalny Lord, Denar, Satina,
tel. (046) 838-13-75.

Siano w kostkach, tanio, tel. kom.
0608-686-489.

Zboża, sadzeniaki ziemniaka, trawy, kukurydza i inne towary w Firmie Granum
(Centrala Nasienna) Oddział Łowicz Katarzynów 46, tel. (046) 837-23-05.
Siano w małych belach, pszenżyto, tel.
kom. 0601-257-098.

Siano i słoma, tel. kom. 0500-652-384.

Siano belowane, KOS i przetrząsacz piątka, tel.
kom. 0607-343-820.

Owies siewny, tel. kom. 0888-310-618.

Pszenżyto, tel. (024) 282-23-12.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0605-105-404.

Siano, słoma i mieszanka, tel. kom.
0502-181-050.

Siano w kostkach, Wrzeczko 27,
tel. (046) 838-85-79, tel. kom. 0606-723-699.

Pszenżyto, jęczmień i słomę belowaną ze
stodoły, tel. kom. 604-264-792.

Zboże, słoma, tel. (046) 838-17-64.

Siano i słoma w kostkach. Mysłaków, tel. kom.
0693-960-636.
Sprzedam ziemniaki jadalne Lord,
tel. (046) 861-11-58, tel. kom. 0604-309-580.

Sprzedam siano i siano-kiszonke w balotach,
Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki
paszowe, luzem i w workach, tel. kom.
0504-011-119.

Jęczmień, owies, tel. kom. 0609-134-639.

Siano prasowane, tel. kom. 0600-678-356.

Sprzedam słomę, Różyce Żurawieniec,
tel. (046) 838-47-69, tel. kom. 0781-781-321.
Dachówkę czerwoną ze starych budynków - kupię, tel. kom. 0602-390-809.

Jęczmień Stratus, tel. (046) 874-64-47, tel.
kom. 0604-871-975.

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

Owies, pszenżyto, ziemniaki jadalne, tel. kom.
0510-656-399.
Siano, sianokiszonka, tel. kom.
0692-648-948.

Dwie jałówki cielne, wycielenie IV, Chąśno 32,
tel. kom. 0609-788-366.

Kombajn Bizon Rekord, 1990 rok, tel. kom.
0694-860-866.

Młode buchajki, około 400 kg, tel. kom.
0888-822-173.

Agregat uprawowy 3 m robocze, niemiecki,
stan idealny, tel. kom. 0664-083-373.

Jałoszka 3 tyg., wydajność matki 6700 kg,
tel. (046) 861-12-31 po 20.00.

Kombajn Bizon ZO-56 z sieczkarnią, 1985 rok,
stan bdb, tel. kom. 0693-286-047.

Klacz zimnokrwista 4-letnia, źrubka 7-miesięczna, tel. kom. 0507-284-169.

Rozrzutnik 1-osiowy, opryskiwacz 400 l,
kopaczka, pług 2-skibowy, kultywator, tel.
kom. 0501-850-017.

Prosiaki, 10 sztuk, tel. (046) 838-90-42.
Sprzedam krowy, likwidacja, tel. kom.
0889-406-509.
Cielak byczek, 200 kg, tel. (024) 277-94-14.
Prosięta rasy mięsnej: WBP x PBZ
z PIETRAIN x DUROC, tel. kom.
0696-565-452 wieczorem.

Pług obrotowy 3 + 1, tel. kom.
0604-754-415.
Kombajn ziemniaczany Bolko, prasa kostka
K442, tel. kom. 0503-036-925.

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

Owies 2 t, tel. (046) 838-98-26.

Pszenica 4 t i żyto 1 t, tel. kom.
0662-235-580.

Siano luzem, tel. (046) 838-30-88.

Beczka do Ślęzy sadowniczej, nowa, tel. kom.
0506-188-515.

Siano, tel. (042) 719-26-56.

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

Słoma w dużych belach, tel. (046) 839-21-71.

Schładalniki do mleka, dojarki, zamiana
serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27,
tel. kom. 0505-039-888.

Łubin, siano, tel. kom. 0504-313-408.

Jęczmień jary, tel. (046) 838-15-16.

Sprzedam pszenicę paszową, tel. kom.
0691-944-849.

Sprzedam słomę w balotach, tel. kom.
0609-734-681.

Sprzedam słomę z mieszanki,
tel. (046) 838-11-61.

Słoma, owies, tel. (046) 874-61-51.

Mieszankę zboża, tel. kom. 0887-917-160.
Siano w kostkach. Wygoda 13,
tel. (046) 838-91-91.
Siano belowane, tel. (046) 830-24-53.
Siano, tel. (046) 837-06-30 po 18.00.
Ziemniaki jadalne, paszowe, sadzeniak
Denar, Satina, tel. kom. 0510-669-664.
Bób, tel. kom. 0507-377-157.
Żyto, tel. kom. 0512-544-156.
Pszenica ozima i jara, jęczmień jary, tel. kom.
0602-709-962.
Słoma z mieszanki zbożowej,
tel. (046) 838-49-05.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność! transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierząt. Nie masz czasu stać w
kolejce w ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.
Krowa na wycieleniu, 02.03.08, tel. kom.
0886-385-713.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-90-08.
Sprzedam jałówkę, wycielenie 3 kwiecień,
tel. (046) 874-64-09.

Żyto 8 t, mieszanka do siewu 3 t, tel. kom.
0691-730-140.

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

Siano prasowane, ziemniaki Irga, tel. kom.
0668-419-928.

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

Łubin żółty, szerokolistny, słodki, mieszanka,
żyto, pszenżyto, tel. kom. 0603-523-912.

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

Siano belowane i luzem, tel. (046) 839-62-39.

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

Siano belowane, tel. kom.
0609-810-818.
Siano, słoma, tel. kom. 0698-556-743.
Sprzedam łubin żółty szerokolistny, tel.
kom. 0697-677-530.
Sprzedam słomę w balotach i kostce, tel. kom.
0505-329-991.
Pszenżyto, tel. kom. 0603-299-412.
Sprzedam burak pastewny ok. 10 t,
tel. (024) 282-26-46, Tomczyce.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0601-239-800, Urzecze.
Burak pastewny, tel. kom. 0692-668-521.
Siano belkowane ok. 350 szt., mieszanka zbożowa, tel. (024) 277-73-73, gm. Sanniki.
Kukurydza paszowa, tel. kom.
0605-278-719.
Bób, tel. kom. 0660-183-700.
Słoma żytnia ze sterty, tel. kom. 0692-287-362
0669-962-690 po 20.00.
Sprzedam słomę
tel. (046) 838-26-13.
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Owies 5 t, tel. (046) 838-89-06, tel. kom.
0509-493-128.
Sprzedam siano w kostkach, żyto i mieszankę,
tel. (046) 837-47-45.
Słoma, bele okrągłe, tel. kom. 0501-620-689.

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

Siano, tel. (046) 838-33-41.

Siano, słoma, Nieborów 60, po godz. 17 lub
w sobotę.

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

Sprzedam pszenicę 3t. Cena do uzgodnienia.,
tel. (046) 838-70-89.

Pszenica, jęczmień do siewu,
tel. (046) 838-08-66.

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

Sprzedam marchew odpadową i czarna rzepe,
tel. (046) 838-11-62.

Siano i słomę w kostkach, Kuś Marianna,
Zielkowice II 104.

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

Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy NEW
HOLAND, samojezdna, z kemperem + podbieracz, tel. (024) 285-51-96.
C-360, tel. kom. 0663-994-140.

Sprzedam pietruszkę, tel. kom.
0667-118-195.

Sprzedam jęczmień Stratus, zboże paszowe,
tel. kom. 0508-250-827.

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.

Wszelkie maszyny sprowadzone
z zachodu, tel. kom. 0602-798-304,
0606-206-957, 0880-855-578.

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

Sprzedam siano belowane ze stodoły, Mysłaków, tel. (046) 838-51-25, tel. kom.
0661-675-470.

Prasa rolująca Class Roland 66, 1997 rok, tel.
kom. 0607-318-831.

Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 2,
tel. kom. 0697-714-837.
Obsypnik kopcy - kiszonek, Wólkan, tel. kom.
0697-714-837.
Ciągnik rolniczy MTZ82 z turem, 1993 rok,
tel. kom. 0606-152-220.
Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki rotacyjne,
brony talerzowe, polowe, opryskiwacze, agregaty uprawowe, wały strunowe, rozsiewacze
nawozów, żmijki, karuzele, rozrzutniki, tury,
tel. kom. 0608-684-292.
Opryskiwacz ciągnikowy, używany, kamień z
rozbiórki, tel. (046) 838-16-04.
Parnik elektryczny, sortownik ziemniaczany,
tel. kom. 0607-889-775.
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.
Kopaczka ciągnikowa LW, skrzynia WC5 do
snopowiązałki, tel. kom. 0603-222-756.
Kopaczka ciągnikowa, pająk do siana, beczka
na wodę 2000 l, tel. kom. 0604-875-858.
Sieczkarnia Z-350/3, 3 hedery, brony 5, drapak
18, zgrabiarka 7, tel. (046) 838-79-20, tel. kom.
0886-315-029.
Kombajn Anna 1990 rok, stan dobry; prasa
kostkująca do słomy 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0787-233-614.

Maszt widlaka, tel. kom. 0669-046-694.

Pługi podorywkowe 5, Grudziądz, zgrabiarka
5, tel. kom. 0661-243-405.
Ciągnik i maszyny z Holandi, tel. kom.
0697-859-815.
C-355, I właściciel, stan bdb,
tel. (046) 838-33-25.
Sprzedam przyczepę samozbierającą,
dmuchawę pionową do siana i śrutownik,
tel. (046) 838-15-15.
Sprzedam nadstawy do rozrzutnika 2-osiowego, tel. kom. 0693-025-952.
Kombajn Karlik,
tel. (042) 719-56-64.

tregry
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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.
Przyczepa samozbierająca Jugosowianka 1, tel.
kom. 0697-714-837.
Śrutownik na kamieniach polowych, tel. kom.
0664-715-685.
C-360, bez prawa rejestracji, faktura VAT, tel.
kom. 0691-386-221.
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.

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

Sprzedam kultywator i pług 3-skibowy, tel.
kom. 0691-422-276.

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.

Sprzedam pług, kultywator, brony, glebogryzarkę, tel. kom. 0511-305-217.
Sprzedam ciągnik C360, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam przyczepę ddwustronny wywrot,
opony 10x15, tel. kom. 0697-298-966.

Kozy i siano, tel. kom. 0512-511-029.

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

Krowa 4-letnia na wycieleniu, termin 20
marzec, tel. (046) 838-84-73.

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

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 832-14-77,
tel. kom. 0889-837-814.

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

Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA,
sadzarka czeska do ziemniaków, dmuchawa
do siana, silnik elektryczny 14kw, stan idealny,
tel. (024) 285-51-05.

Rozsiewacz nawozu dwutalerzowy „Amazone” Walce posiewne „Tambella” składane, tel.
kom. 0601-272-521.

Sadzarka do warzyw, przyczepa samozbierająca T-10, dmuchawa pionowa, młocarnia
MC4B, tel. (046) 838-98-30.

Rozrzutnik obornika jednoosiowy, sieczkarnię dwurzędową do kukurydzy, tel. kom.
0606-984-095.

Siewnik składak, tel. (046) 838-40-77.

Jałówka cielna, wycielenie 05.03.08, tel. kom.
0503-542-889.
Młoda krowa i jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0609-348-375.
Jałówka, termin wycielenia 29.03.08, tel. kom.
0694-674-785.

Jałoszki: 270 kg, 170 kg, tel. kom.
0609-041-573.
Jałówka 6-miesięczna, czarno-biała, tel. kom.
0667-248-227.
Warchlaki 70 sztuk, po 60 kg, tel. kom.
0782-583-272.
Jałówki wysokocielne, tel. (046) 839-62-39.
Klacz 5-letnia z paszportem, tel. kom.
0509-704-358.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0503-639-101.
Klacz na oźrebieniu, tel. kom. 0662-089-395.
Młoda krowa drugim cielakiem, termin wycielenia 04.03, tel. (046) 838-89-79.
Krowy cielne, sianokiszonka w belach, tel.
kom. 0602-522-478.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
tel. (046) 838-13-81.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0515-122-841.
Knurek, tel. kom. 0664-740-997.
Krowa na wycieleniu lat 5, tel. kom.
0880-403-431.
Jałówka na wycieleniu, termin 15.04.08,
Domaniewice, ul. Kolejowa 47,
tel. (046) 838-31-85.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0661-363-405.

C360 w dobrym stanie zamienię lub sprzedam,
tel. kom. 0508-856-605.

Kombajn ziemniaczany Anna, dmuchawa do
siana, tel. (046) 838-79-70.

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.

Siewnik, Gruber, Tur, siewka, dmuchawa,
beczka asenizacyjna, tel. kom. 0663-647-066.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy, zawieszany, tel. kom. 0667-754-875.

Rozdrabniacz do buraków Bartosz,
tel. (042) 719-35-76.

C-330 z turem, kopaczka, sadzarka, pług-2,
kos, młocarnia, tel. (046) 838-27-70.

Wycinak kiszonek, tel. kom. 0501-104-739.

Sprzedam ciągnik „Uniwersal U-453” 1996
rok prod. Na chodzie, wspomaganie, I właściciel, tel. kom. 0782-173-387.

Agregat uprawowy 2,30 m, tel. (046) 838-46-51,
tel. kom. 0694-567-258.
Przyczepa 3 t, sztywna, tel. kom.
0604-247-511.
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.
Wialnia, młocarnia, zgrabiarka konna, siewnik,
tel. kom. 0692-617-239.
Sztywna przyczepa niezarejestrowana, tel.
kom. 0694-282-452.
Bizon Z-056, 1988 rok, stan bdb, opryskiwacz
400 l, tel. kom. 0696-425-214.

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.
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.
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, 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.
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Zetor 5340, 1999 rok lub zetor 5341, 2001 rok,
tel. kom. 0501-504-723.

Kultywator ciągnikowy, tel. kom.
0604-190-652.

Wycinak mieczowy Vicon, tel. kom.
0609-502-124.

Śrutownik Bąk, silnik 7,5 kW, stan bdb, tel.
kom. 0601-662-955.

R o z r z u t n i k 1 - o s i o w y, t e l . k o m .
0603-294-689.

Ursus U-902, 1984 rok, 2,5 Mtg, stan bdb, tel.
kom. 0501-504-723.

Pług 3-skibowy albo zamienie na większy, tel.
kom. 0604-669-798.

Siewnik 15, drapak 13, pług 3, śrutownik
zbożowy, Bobrowniki 94.

Wywracarka do skrzynio-palet, tel. kom.
0603-920-540.

Belarus MTZ, Foton, nowe, tel. kom.
0501-504-723.

Sprzedam silnik Perkinsa do 3P lub Fergusona oraz części do transportera T4, tel. kom.
0603-103-174.

Zetor 7711, 1992 rok, 7745 4x4 1989
rok, Ursus C-360 z turem, C-330 z
kabiną, prasa Z-224/1 Sipma, rozrzutnik obornika, Forschnit T088 10 t,
prasa rolująca Z-279/1 Sipma, tel. kom.
0608-420-169.

Sprzedam prasy rolujące różne, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, tel. (046)
815-75-23.

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 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.
Siewka 300 l Amazone, opony używane do
C-330, siewnik do kukurydzy 4-rzędowy, mechaniczny Klaun, tel. kom. 0880-855-911.
Siewnik do zboża 2 m, 2,5 m, sieczkarnia
jednorzędowa Putinger Mey 25, okolice Wisły,
gm. Słubice, tel. kom. 0880-855-911.
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.
Karmniki dla trzody, tel. kom. 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.
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.
Przyczepa wywrot, waga 1 t, rotacyjna,
tel. (042) 719-70-29, tel. kom. 0691-538-579.
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.
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.
Sprzedam kosiarkę OSC i kabinę ciągnikową,
stary typ, tel. (046) 838-69-60.
Przyczepa niska wywrotka, 4 t, Autosan, stan
bdb, tel. kom. 0607-317-128.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
sadzarka do ziemniaków, siewnik Poznaniak,
tel. kom. 0609-947-597.

Prasa kostkująca Z-224/1, tel. kom.
0603-523-912.
Prasa Z-224 z podajnikiem, tel. kom.
0606-992-063.
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.
Sprzedam śrutownik walcowy w dobrym
stanie, tel. kom. 0603-802-304.
P ł u g 2 - s k i b o w y,
tel. (046) 830-38-09.

Grudziądz,

Ślęza sadownicza, duży kosz, mały kosz., tel.
kom. 0506-188-515.
Sadzarka czeska do ziemniaków stan bdb,
agregat uprawowy szer. 2,20 m stan bdb, tel.
kom. 0695-312-118.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy,
tel. (042) 719-58-74.
Sprzedam pługi 4-skibowe, obracane, marki
Eberhart, Kwenerlanda i Gasnera, tel. kom.
0509-542-220, 0509-282-300.
Sprzedam sieczkarnie jednorzędowe, Pottinger MEX S, Mengele 300 i PZSL 80,
0509-542-220, tel. kom. 0509-282-300.
Sprzedam potrząsarki do siana Fela, Kuhn,
na 4 gwiazdy i zgrabiarki do siana, 3m; 3,5m,
Fela, Deutch-Fahr, tel. kom. 0509-282-300,
0509-542-220.
Sprzedam rozsiewacze do nawozu od 400 do
1000 l. marki Amazone, Rauch, 0509-542-220,
tel. kom. 0509-282-300.
Sprzedam siewniki do kukurydzy pneumatyczny Monosem i Beker z dozownikami nawozu i mechaniczne Kleine, Hassia, Eberchart,
Monosem na 4 rzędy, rozstaw regulowany,0
509-282-300 0509-542-220.
Sprzedam wycinaki do kukurydzy marki Fela,
Kuhn, Strauman,Silo-Boy, na podwójny nożu
i na mieczu, duży wybór, 0509282-300, tel.
kom. 0509-542-220.

Ładowacz czołowy Tur do MTZ, siewnik
Poznaniak 3m, tel. kom. 0692-601-689.
MTZ Pronar 82A, 4x4, 2002 rok, 500 Mtg, tel.
kom. 0692-601-689.
Podbieracz pokosów do Bizona, dmuchawa
pozioma, wózek samozaładowczy do okrągłych bel, tel. kom. 0602-709-962.
Kombajn zbożowy Forschnit E514 NDW,
1988 rok, tel. kom. 0604-961-560.
Tur do Zetora, tel. kom. 0604-961-560.
Ciągnik C-330, 1974 rok, stan dobry,
tel. (042) 719-63-03.
Baloty sianokiszonki, 50zł/szt., ładowacz tylni,
okolice Bielaw, tel. kom. 0605-049-498.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków czeską,
obredlacz do ziemniaków 5, Kocierzew
Południowy 15.
Sprzedam silnik do C-360-3P, stan bdb, tel.
kom. 0605-617-841.
Opryskiwacz, 1000 zł, tel. kom.
0697-092-684.
Sprzedam siewnik konny, przetrząsarkę 4, tel.
kom. 0785-641-260.
Sprzedam sieczkarnię samobieżną Z-350/3 i 3
przystawki, tel. kom. 0606-607-618.
Sprzedam schładzalnik do mleka 330 l,
tel. (046) 839-13-26.
Opiełacz do buraków i warzyw, 6-rzędowy
- wielorak, brony 5, Grudziądz, tel. kom.
0880-353-819.
Rozdrabniacz do buraków Jemioł, 1,5 kW,
rozdrabnicz do warzyw, 3 kW (tnie na drobne),
tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik T-25, 1979 rok, zarejestrowany, stan
bdb, tel. kom. 0880-353-819.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, stan bdb,
tel. kom. 0880-353-819.
T-25, 1978 rok, nowe opony tył, tel. kom.
0504-370-722.
Snopowiązałka, stan bdb, tel. kom.
0507-112-039.
Sieczkarnia Moral 150, stan dobry, 1993 rok,
tel. (024) 285-82-25 wieczorem.

Sprzedam beczki asenizacyjne, ocenkowane,
sprowadzone z Niemiec, w bardzo dobrym
stanie, kompletne, pojemnośc 3000 l., 4000l.,
6000l., 7000l., 8000l., 0509-282-300, tel. kom.
0509-542-220.

Sprzedam rozdrabniacz do buraków, tel. kom.
0692-668-521.

Sprzedam agregat uprawowy na średniej
graczce, szerokość 3,5m na podwójnym
wałku, 2 sztuki 0509-282-300, tel. kom.
0509-542-220.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.

Sprzedam siewnik do zboża, 3m, Amazone D8
i D7, Izaria 3m i 2,5m, tel. (024) 356-27-60, tel.
kom. 0509-282-300.
Prasa kostkująca, 2000 rok, stan bardzo dobry,
Przemysłów 34, tel. (046) 838-13-40, tel. kom.
0609-541-340.
Przyczepa do zwożenia słomy (kostek), dł.
6 m, wialnia do zboża, młynek walcowy do
zboża, rozsiewacz do nawozów (podwieszany),
tel. (046) 837-13-28.
Kompresor 140 l, tel. kom. 0609-524-491.
Sprzedam opryskiwacz 400 l z atestem, tel.
kom. 0693-458-316.
Prasy rolujące (ok. 15 sztuk) Claas, Welger,
John Deere, Dutz Fahr, stało, zmienno komorowe, ceny od 13000 zł, tel. kom. 0608-034-501
0607-168-196.
Sprzedam agregat uprawowy 2,1m i stelarz z
plandeką do stara, tel. kom. 0603-945-944.
Sprzedam rozdrabniacz uniwersalny o nazwie
Bąk 7,5kw, tel. kom. 0663-976-169.

Siewnik Poznaniak, tel. kom. 0661-143-536.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) 277-84-99.

Agregat uprawowy Bomet, 2,5 m, 2005 rok,
ewentualnie zamienię na Bomet, 2,20 m,
kosiarka rotacyjna, mała Famarol Słupsk, do
remontu (brak jednego bębna), wałek do kultywatora, 2,10 m, tel. kom. 0518-877-966.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.
C-360, 1988 rok, nowe opony, kwadratowa
duża kabina na dwie strony, stan idealny, 2
lata temu remont kapitalny z fakturą, chodził
na zakładzie, tel. kom. 0509-260-732.
C-355, stan dobry, tel. kom. 0509-260-732.
Transport rolniczy, autolaweta, tel. kom.
0509-260-732.
Pług 4-skibowy, 3-skibowy, talerzówka,
siewnik Poznaniak, kultywator z wałem strunowym, głebosz, rozsiewacz RCW3, orkan,
tel. kom. 0501-504-723.
Maszt widlak, wysokość podnoszenia 4,60 m,
tel. kom. 0510-256-444.

Śtrutownik bijakowy, kosiarka rotacyjna, prasa
Z-224/1, tel. kom. 0887-535-506.
Kosiarka czeska, siewka do nawozu, tel. kom.
0692-778-350.
Kombajn Z-56, stan dobry, tel. kom.
0880-403-431.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0608-794-368.

Ciągnik C-360, glebogryzarka, tel. kom.
0693-124-751.

Sprzedam pompę oryginalną nową do szamba,
tel. kom. 0696-063-619.
Kombajn Bolko, 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0605-568-019.
Brona aktywna, 2-rzędowa, tel. kom.
0505-041-877.
Ursus C-330, 1978 rok, po kapitalnym remoncie silnika, z Turem lub bez, tel. kom.
0691-432-826.
Prasa 224, 279, 3P, pług grudziądzki, tel. kom.
0668-807-613.
Sprzedam przyczepę samozbierającą do zielonek i siana, dmuchawę z silnikiem, sadzarkę do
ziemniaków, tel. (046) 861-60-35.

Orkan, 1980 rok, stan dobry, tel. kom.
0889-591-132.
Pług obrotowy, 3-skibowy, ażurowy,
tel. (046) 838-02-81, tel. kom. 0668-343-616.
Sprzedam siewnik konny, tel. kom.
0666-140-890.
Pług 4-skibowy, tel. kom. 0513-332-591.

Sprzedam wybierak do kiszonek,
tel. (042) 719-63-15.
Ciągnik C-360-3P, 1984 rok, T-25, 1982 rok,
tel. kom. 0609-604-366, 0605-097-105.
Pług 4-skibowy, schładzalnik 550 l, tel. kom.
0697-589-181.
Talerzówka 1,8 m, tel. kom. 0609-734-681.
Sprzedam basen do mleka w dobrym stanie
430 l, tel. kom. 0783-699-316.
Kultywator, sadzarka do ziemniaków, obsypnik
do ziemniaków, pług 2-skibowy, obrotowy,
opryskiwacz 400 l, siewnik do nawozu, betoniarka 150 l, tel. kom. 0504-335-941.
Prasa Z-224, stan bdb, 1984 rok, tel. kom.
0698-417-557.
Zgrabiarka 3 m na tandemie Fella, tel. kom.
0698-417-557.
Siewnik Poznaniak, 2,70 m, tel. kom.
0698-417-557.
Zetor 5211, 1987 rok, tel. kom.0607809-288.
Prasa Z-224, stan bdb, tel. kom.0608106-614.
Ursus C-360, 1980 rok, tel. kom.0608354-272.

Maszyny ciągnikowe podstawowe likwidacja,
tel. kom. 0888-107-443.

Sprzedam Kos do rozsiewania nawozu, tel.
kom. 0516-138-601.

Ruszta dla trzody 150x50x7 (34 szt.), tel. kom.
0513-681-374.

Opryskiwacz 300 l, stan bdb, tanio,
tel. (046) 838-22-07.

Agregat uprawowy, tel. (046) 838-77-54
po 18.00.

Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.

Przetrząsacz karuzelowy, tel. kom.
0501-515-543.

Kombajn zbożowy Fachr M-66, 1982 rok, sadzarka do ziemniaków łopatkowa S-204, 1987
rok, sortownik do ziemniaków, ręczny, stan bdb
wszystkich maszyn, tel. (046) 838-17-20, tel.
kom. 0667-324-291.

Pronar 82 TSA 2003 rok, XII, 850 Mtg., tel.
kom. 0503-018-089.

Sprzedam kombajn Bizon, prasę do słomy,
tel. (046) 861-16-27.

Prądnica 20 kW, ciągnikiowa, tel. kom.
0691-033-754.

Opryskiwacz zawieszany, stan bdb, tel. kom.
0692-378-786.

Ciągnik Zetor 7745, 1994 rok, tel. kom.
0609-514-291.

Wóz konny, brony 3, tel. kom. 0660-742-978.

Ciągnik Zetor 5320, 1997 rok, stan idealny, I
właściciel, tel. kom. 0605-591-610.

Kultywator Grudziądz, 2,10 m, z wałkiem lub
bez, tel. kom. 0512-874-011.
C-360, stan idealny, tel. kom. 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. 0501-615-395.
Ciągnik T-25A2, 1983 rok, tel. (046) 861-10-06,
tel. kom. 0607-245-142.
Cysterna 3000 l, kwasówka, zarejestrowana,
stan bdb, tel. kom. 0661-381-726.

Case International Powershif 125 kM,
1993 rok, tel. kom. 0509-934-160.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, gruber
pożniwny, agregat przedsiewny, zgrabiarka
do siana, brony 5, pająk do siana, tel. kom.
0602-473-422.
Sadzarka do ziemniaków, rozrzutnik obornika,
siewka do nawozu, pług 2-skibowy, agregat
uprawowy, orkan do zielonek, tel. kom.
0607-666-848.

C-330, rozrzutnik dwuosiowy i siewnik Fiona,
tel. kom. 0886-017-770.
Opryskiwacz 400 l, tanio, tel. kom.
0691-666-967.
Rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami, 1999 rok,
tel. kom. 0691-666-967.
Agregat uprawowy 2,1m, tel. kom.
0604-943-589 po 20..
Ładowacz do ciągnika na tył, tel. kom.
0888-896-738.
Śrutownik bijakowy 7,5 kW, koparka podczepiana pod ciągnik, tel. kom. 0506-115-015.
Prasa kostkująca Z-511 Famarol,
tel. (046) 838-88-97.
Opryskiwacz 600 l, 2003 rok, tel. kom.
0508-363-954.
Prasa Sipma Z-224/1, 1992 rok, stan bdb, tel.
kom. 0609-846-254.

Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturka
maści pieprz-sól, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0505-806-554.

Sprzedam wózek akumulatorowy (BUŁGAR)
na trzech kołach, maszt 4,20m (przesuw), tel.
kom. 0694-921-601.
C-360M, 1989 rok, klatki jedynki nowe na
owoce, tel. kom. 0694-921-601.
Sprzedam zgrabiarkę 5, dmuchawę do siana,
tel. kom. 0502-592-744.
Prasę polską, 1999 rok, tel. kom.
0509-534-117.
Siewka do nawozu Kos i opryskiwacz 12 m
z aktualnym atestem, stan dobry, tel. kom.
0504-042-339.

Ciągnik rolniczy U1004 100KM, stan bardzo
dobry oraz Ursus C 360, stan dobry, tel. kom.
0697-616-002.

Kabina nowa C-360, drabinka do prasy, tel.
kom. 0663-252-589.
Rozsiewacz Kos, tel. (046) 838-75-66.

Kombajn Claas Mercator 70, MF-3095
120KM 4x4 przedni TUZ, pługi 4-skibowy,
obrotowy, grudziądzki, 1998 rok, zagonowy 2,
podorywkowy 5, tel. kom. 0602-800-987.

Siewnik Fiona, 3 m, stan bdb, tel. kom.
0662-046-784.
Agregat uprawowo-siewny Amazone, ciągnik John Deere 2030, przyczepy wywrotki
3szt. 5,7t, przyczepy konne 2 szt., przyczepa towarowa 2600t, rozrzutnik, tel. kom.
0511-105-419.
Sprzedam rozsiewacz nawozów KOS, tel.
kom. 0783-175-020.
Siewnik do wysiewu warzyw 4-sekcyjny
i obrabiarkę do cebuli śmigłową, tel. kom.
0605-364-178.

Sprzedam konie, tel. kom. 0501-735-869.
Yorki (szczeniaczki), tel. kom. 0791-491-583.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
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.
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.

Sadzarka czeska + obsypnik, cena 1500 zł, tel.
kom. 0781-428-763.

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

Sprzedam ładowacz Cyklop polski, tel. (046)
831-13-88.

Pekińczyk szczeniak, tel. kom.0880689-422.

Ursus C 330, pług 2, siewnik, sadzarka czeska,
rozrzutnik, tel. kom. 0693-827-889.

Zamienię obornik koński na słomę,
tel. (046) 838-55-18, tel. kom. 0502-255-043.

Sprzedam 2 kózki 4-miesięczne bezrogie, tel.
kom. 0696-836-896.
Yorki szczenięta, tel. kom. 0503-349-308.

Szczenięta Bernardyny, tel. kom.
0606-455-349.
Owczarek niemiecki, długowłosy,8miesięczny i sukę krótkowłosą 1,5-roczną,
tel. (046) 835-32-05.

Schładzalnik do mleka 520 l, tel. (046) 838
-72-83.

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.

Sprzedam plastiki 15 kg, tel. (046) 838
-45-81.

Owczarki niemieckie, tel. kom. 0668
-156-494.

Sprzedam obornik lub zamienię na słomę, tel.
kom. 0697-693-641.

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

Czatolin 0,6 ha, tel. (046) 838-80-91.

Jamniki 3-miesięczne, tel. kom. 0661
-405-428.

Wrzeczko 1200 mkw. pod lasem, tel.
kom. 0500-243-428.
Kwota mleczna 2900 kg, tel. kom.
0500-204-633.
Kołki do sadu dł. 3 m, tel. kom.0609129-266.
Trakiem objazdowym do 8,5 m
usługi, tel. (046) 838-14-75, tel. kom.
0503-794-355.
Tunel foliowy, tel. (046) 839-13-83.
Sprzedam zbiornik na mleko Alfa lawa 430 l.
stan dobry, tel. kom. 0691-924-212.
Tunel foliowy, 30x6 m, tel. (046) 838-60-24
po 18.00.
Obornik gęsi, tanio, tel. kom. 0512-476-760.
Tunel foliowy, tel. kom. 0660-183-700.
Oddam w dierżawę łąkę na Jastrzębi, tel. kom.
0604-253-558.
Sprzedam wysłotki suszone, tel. kom.
0608-794-368.
Sprzedam opony rolnicze, nowe, 14,9 x 28, tel.
kom. 0600-326-597.
Obornik, tel. (046) 838-73-64.
Sprzedam obornik lub zamienię na słomę, tel.
kom. 0504-202-256.

Ursus C-330, stan bdb, ładowacz, rozrzutnik obornika, kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
0603-696-520.
Agregat pożniwny 6 łap z podcinaczami na
zabezpieczeniach szerokość 2.60 z wałkiem
talerzowym, tel. kom. 0692-599-992.

Yorki 8-tygodniowe, tel. kom. 0507-081-37.

Siewnik konny 15 rurek przerobiony i sadzarka
czeska, słoneczko 4 do siana i pług 2-skibowy,
tel. kom. 0506-806-979.

Dmuchawa do siana, silosokombajn 1-rzędowy
do cięcia kukurydzy, tel. kom. 0504-202-256.

Sprzedam wóz i dmuchawę do siana, tel. kom.
0888-822-173.

Agregat prądotwórczy nowy, silnik Honda 9,6
KW, benzyna, tel. kom. 0513-681-374.

Sprzedam kombajn ANNA, 1988 rok,
prasa SIMPA Z-224, 1994 rok, tel. (046)
813-17-06.

Sprzedam ramię wału do pługa obrotowego
Kverneland, tel. kom. 0691-461-144.

Kultywator 13 zębów, brona polowa 3 ząb 14,
dmuchawa pozioma, nasiona łubinu słodkiego,
tel. (046) 838-27-49, tel. kom. 0502-677-178.

Sprzedam husky szczeniaki, tel. kom.
0692-522-467.
Yorki rodowodowe - krycie, tel. kom.
0668-156-494.

Ciągnik Zetor 6245, tel. (046) 838-57-21.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy na resorach,
silnik C-360-3P, brony 3 polowe, tel. kom.
0693-830-160.

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.

Ciągnik C-360, tel. kom. 0663-558-153.

C 360 i siewnik, tel. kom. 0604-681-375.

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

C-360, 1977 rok, poodbudowie, tel. kom.
0603-592-345.

Sprzedam kosiarkę sadowniczą, tel. kom.
0517-157-711.

Tury do: MF255, 235, 3512, 2812, C-360,
C-330, hydrauliczne i na linkę, najnowsze
systemy mocowań, podajnik do prasy Z-224/1,
tel. kom. 0608-128-670.

Ciągnik C-360, kabina, pług 2-skibowy,
tel. (046) 830-30-08, tel. kom. 0606-379-321.

Paszociąg koralikowy dla trzody lub drobiu w cenie złomu użytkowego, tel. kom.
0513-681-374.

Ciągnik C-328 bez papierów, stan dobry, tel.
kom. 0667-585-602.

Ursus 912, tel. kom. 0516-122-393.
Ciągnik Władymirec T-25, 1984 rok,
tel. (046) 861-53-40.

SKR Kocierzew prowadzi sprzedaż
wapna nawozowego (węglanowe,
magnezowe) z dostawą do rolnika
oraz prowadzi przeglądy opryskiwaczy
polowych, tel. (046) 838-48-17, tel. kom.
0602-855-861.

Siewnik 23 i 15 rurkowy, pług 2 i śrutownik
Bąk, tel. kom. 0512-451-076.

C-360, T-25, rozrzutnik, przyczepa, siewnik,
glebogryzarka, talerzówka, pług, kultywator,
sadzarka, kopaczka, przegrabiarka, siewka
Piast, brony 3i5, tel. kom. 0661-584-307.

Pług trzyskibowy obrotowy LANDSBERG
stan dobry, tel. kom. 0609-241-412.

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

Ciągnik Ursus C-360, 1981 rok, stan dobry, tel.
044/710-64-60, 0513-519-850.

Siewnik 15 zawieszany, przetrząsacz widłowy, drewno opałowe: brzoza,, tel. kom.
0506-833-114.

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

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, śrutownik
na walce, tel. (046) 838-49-54 po 20.00.

Traktor Zetor 7045 4wd, 1984 rok, tel. kom.
0605-852-080.

Usługi minikoparką - wykopy w trudno
dostępnych miejscach, fundamenty, tel. kom.
0501-074-060.

Sprzedam klacz 4 letnia, źrebna 9-miesięcy
oraz źrebaka 9 miesięcznego, i klacz 3 letnia
rasy Fiord pochodzenia stadniny Janów Podlaski, tel. kom. 0504-185-949.
Owczarek niemiecki - suka 10 miesięcy, tel.
kom. 0513-823-880.
Pawie, tel. (046) 837-28-35, tel. kom.
0604-215-532.
Owczarek niemiecki, 1 rok, bardzo ładny, tanio,
tel. kom. 0501-611-303.
Dziki, tel. kom. 0506-985-783.
York, krycie, tel. (046) 837-69-63.
Oddam psa w dobre ręce, owczarek podhalański, roczny, tel. kom. 0661-464-960.
Owczarek niemiecki długowłosy, 3 letni i suczka 2,5 miesięczna, tel. (046) 838-14-87.
Buldożki francuskie, tel. kom.
0698-612-234.
Szczeniaki rasy Bernardyn, rodzice na miejscu,
tel. kom. 0665-573-485.
Szczenięta po Owczarku Środkowoazjatyckim,
tel. kom. 0512-088-422.
Sprzedam owczarka niemieckiego, długowłosy, wykątowany, 2 lata, tel. kom.
0607-222-439.
Klacz kara 1.5 roku, tel. kom. 0694-073-773.
Yorki, 6-tygodniowe, rodzice na miejscu, tel.
kom. 0607-317-180.

Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.

Koza mleczna, tel. (046) 832-17-60.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 l, tel. kom. 0604-463-486.

Sprzedam owczarki niemieckie, 8-tygodniowe,
tel. (046) 831-40-72, wieczorem.
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Beduini na motorach,
szlaki św. Pawła i sok z bambusa
Po trzymiesięcznej przerwie nasza korespondentka z Turcji - głownianka Agata Owczarek, studentka
IV roku geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przebywająca w tym egzotycznym kraju
od sierpnia ubiegłego roku na rocznym stypendium w ramach międzynarodowej wymiany studentów
między uczelniami uczestniczącymi
w programie „Sokrates - Erasmus” - dzieli się z naszymi czytelnikami niezwykłą opowieścią
o swojej podróży po Syrii.
wsiedliśmy do busa, a już jakaś
anonimowa ręka z tylnych siedzeń poLdajeedwie
nam kawałek syryjskiego chleba. Nie

mam złudzeń - dwójka blondynów nie pozostanie niezauważona w kraju arabskim...
Ten miły akcent gościnności rozpoczął naszą podróż po kraju, w którym na zmianę
czuliśmy się jak w filmie o Indiana Jones
i o Legii Cudzoziemskiej.
Syria to już prawdziwy Bliski Wschód
- arabskie napisy, panowie w galabijach
(dostojnych, arabskich „sukniach”), z chustami na przeróżne sposoby owiniętymi
wokół głowy, kobiety w welonach zakrywających całą twarz, do tego palmy, daktyle i benzyna tania aż do przesady (czasami
tańsza nawet od wody...). Beduin na motorze przemyka obok swojego odpowiednika na ośle, a umorusane dzieciaki biegają
z kubłami pasty w roli pucybutów. Obcokrajowcom wszędzie w tym kraju towarzyszy
szczere „welcome”, z którego tchnie dumą
i gotowością do pomocy.
Nas do Syrii zwabiła na pierwszym miejscu ciekawość arabskiego świata - strojów,
napisów w języku, który wydaje się nie do
rozszyfrowania, pustynnych krajobrazów.
Ale powodów, by odwiedzić ten kraj, jest
znacznie więcej: tędy przepływa Eufrat,
nad którym rozwijały się wielkie cywilizacje, tędy wędrowały karawany z dalekich
Chin i Indii, to te właśnie miejsca opisane są
w Biblii. W toku podróży nieustannie stykaliśmy się z ich barwną przeszłością.

Ostrzenie noży na jednej z ulic Aleppo.

tu Umayyad przybywają pielgrzymki m.in.
z Iranu, Indonezji i Bangladeszu.
W górach otaczających stolicę uchowała
się wioska o dźwięcznej nazwie Ma’alula,
gdzie nadal używa się języka aramejskiego
- tego samego, którym posługiwał się Jezus!
(Tam też mieliśmy styczność ze śniegiem wykorzystaliśmy tę okazję do ulepienia bałwana w wersji arabskiej, z wąsami i z chustą
zamiast garnka.) Pod Aleppo z kolei wśród
ruin starożytnej bazyliki stoi fragment filaru, na którym Szymon Słupnik spędził 38 lat
swojego życia. Na środku pustyni zachowały się do dziś pozostałości starożytnej Palmyry, która swoje bogactwo zawdzięczała wędrującym karawanom. Niesamowite,
że potrzeba kilku godzin jazdy autobusem
przez pustynię, żeby dotrzeć do miasta, które ongiś było wiodącą siłą w regionie. DziBiblijnymi śladami
siaj, mimo upływu 2 tysięcy lat, jego ogrom
W Damaszku nadal jest wiele miejsc, nadal robi wrażenie.
w których od czasów biblijnych jakby niewiele się zmieniło - może poza tym, że
Z polskimi żołnierzami
sprzedawcy bułek posługują się dzisiaj roo Głownie
werami. Ciągle funkcjonuje tu wspomniana
Piaskowe kolumny zlewają się z tłem puw Biblii ulica Prosta i grota, w której Ananiasz uzdrowił św. Pawła - dziś odprawia styni, tu i ówdzie wystają fragmenty dawsię tam msze po arabsku. Równie ważne nych fortyfikacji - tutaj właśnie stają przed
jest to miasto dla muzułmanów - do mecze- oczami sceny z „Legii Cudzoziemskiej”.

szą atrakcją. Najbarwniejsze okazały się te
miejsca, które nadal żyją - tak jak dla przykładu syryjskie bazary... Godzinami można po nich wędrować, chłonąc atmosferę
Orientu. Stoiska z kolorowymi przyprawami, piramidy ułożone z kostek szarego mydła, belki materiałów, kramy z chustami albo
samymi tylko laskami, głowy owiec...
W odróżnieniu od Wielkiego Bazaru
w Stambule nie są one atrakcją turystyczną,
ale rzeczywiście pełnią funkcję zaopatrzeniową dla całej okolicznej ludności. Supermarkety zdecydowanie są tu zbędne. W jednym miejscu można kupić oliwki, koszule
i części do pralki. Uroku bazarom dodają
kupcy, poruszający się po wąskich, zatłoczonych uliczkach na osiołkach, wymachując przy tym z rozmachem nogami (jeden
z nich rozkręcał przy tym interes, krzycząc
„taxi, taxi, no benzin!”).
Wystarczy zboczyć nieco z utartego bazarowego szlaku, by znaleźć się na dziedzińcu meczetu albo urokliwym podwórku
z arkadami, które handlowcy zaadaptowali
na składy dla swoich towarów. Planując zakupy na takim targowisku, nie należy zapominać, że to piątek, a nie niedziela, jest dla
muzułmanów dniem świętym (my nie pamiętaliśmy...). W tym względzie Syria jest
od Turcji znacznie bardziej konserwatywna, dlatego w piątki bazar świeci pustkami,
To miejsce stało się też sceną naszego przy- czasów nie tylko nadal stoją niewzruszone a wszelkie urzędy są pozamykane.
padkowego spotkania z polską reprezenta- na wzgórzach, ale nawet do niedawna były
cją sił pokojowych. Ku mojej radości nie- zamieszkiwane przez Arabów!
250 kilometrów
którzy z chorążych wiedzieli nawet, gdzie
za 5 złotych
jest Głowno!
Bazar lepszy
Kolejnym etapem w dziejach, który odciDo podróżowania po Syrii zachęcają baod supermarketu
snął na Syrii swoje piętno, są średniowieczjecznie niskie ceny. Tanie paliwo sprawia, że
Zabytków w Syrii, trzeba przyznać, nie bilet autobusowy na 250-kilometrową trane krucjaty, które tutaj właśnie natrafiły na
opór słynnego Saladyna. Zamki z tamtych brakuje, ale to nie one były dla nas najwięk- sę kosztuje 5 zł, ogromne ciastka tortowe
u cukiernika czy pyszne lody posypane pistacjami to koszt rzędu złotówki, podobnie
jak świeże soki (np. z bambusa) sprzedawane na rogu (w takich warunkach można
prowadzić zdrowy styl życia...). Tym z kolei, co do podróży po Syrii może zniechęcać,
jest jej zawikłana sytuacja polityczna. Nie
można powiedzieć, by był to kraj niebezpieczny. Dobrze jest mieć jednak na uwadze stosunki Syrii z Izraelem, które są, delikatnie rzecz ujmując, zaognione - przede
wszystkim ze względu na izraelską okupację Wzgórz Golan (regionu ważnego ze strategicznego punktu widzenia - cytując za polskimi żołnierzami ONZ: „Kto ma Wzgórza
Golan, ten może zająć albo Tel Awiw, albo
Damaszek”). Regularnych starć, co prawda, dawno już nie było (żołnierze narzekali nawet na brak akcji...), jednak nadal Syryjczycy konsekwentnie nie wpuszczają
W Palmyrze: pamiątki starożytności i arabska codzienność.
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do kraju posiadaczy izraelskiej pieczątki
w paszporcie - dotyczy to również turystów.
Ze względu na zapalczywy arabski temperament lepiej w Syrii pozostawiać temat Izraela nieporuszonym.

Burza piaskowa,
potem śnieżyca
Z czysto geograficznego punktu widzenia największe wrażenie w Syrii wywarł
na nas widok oazy na pustyni w Palmyrze
i niezwykłości pogodowe, jakich tam doświadczyliśmy. Zaczęło się niewinnie, od
chmur na niebie... Kolejnego ranka świat
za oknem wyglądał jak po wybuchu bomby atomowej, cały w żółtych odcieniach
- oto zetknęliśmy się z prawdziwą burzą
piaskową. Z początku nawet tak bardzo nie
wiało, ale w powietrzu wisiało tyle pyłu, że
nie wiadomo kiedy dostawał się do oczu
i osiadał na zębach. Wichura rozpętała się
nieco później, a wtedy już żadna chusta nie
była w stanie ochronić twarzy przed bezlitosnymi uderzeniami szorstkich ziaren pustynnego piasku. Mimo okularów przez
kilka kolejnych godzin nie można było się
go całkowicie pozbyć z oczu.
Ale najciekawsze nastąpiło jeszcze dnia
następnego, kiedy to w Syrii, pustynnym
kraju na Bliskim Wschodzie, zastała nas regularna śnieżyca. Zdecydowanie nie takiej
aury się tam spodziewaliśmy! Dotarły do
nas słuchy, że w tym czasie w Jordanii zdarzyły się powodzie, jakich od wielu dziesięcioleci nikt w tym kraju nie widział. W ten
oto sposób runął w naszej wyobraźni obraz
rozpalonego słońcem, wiecznie upalnego
bliskowschodniego świata arabskiego.
***
Trzeba przyznać, że pierwsze nasze kroki po syryjskiej ziemi były niepewne, a nawet nieufne. Do tej pory nasza styczność
z Arabami ograniczała się do skojarzeń
z terroryzmem oraz pogłosek o ich temperamencie czy stosunku do kobiet. Nasze obawy opadły po kilku pierwszych
zaofiarowanych herbatach, rozmowach
ze studentami i młodymi imamami (islamskimi duchownymi), wielu uprzejmych „welcome”, ciekawskich, ale
serdecznych spojrzeniach czy wreszcie po przejażdżce na wielbłądzicy
z Beduinem, który pała sympatią do Polaków i dlatego postanowił zabrać nas
do swojego ogrodu z palmami... Swoją
drogą rzeczony Beduin okazał się zwycięzcą zeszłorocznego wyścigu wielbłądów, wydarzenia słynnego na cały Bliski
Wschód - ponoć rozwija prędkość do 60
km/h, ale my ograniczyliśmy się do lekkiego kłusu.
Mimo wielu momentów, w których
cieszyliśmy się niewymownie, że jednak
przyszło nam żyć w europejskim kraju,
np. kiedy słuchaliśmy wynurzeń Araba
o procederze „kupowania” żony czy kiedy
po raz kolejny przytłaczał nas widok rozrzucanych niedbale śmieci, na wspomnienie pobytu w Syrii dźwięczy jednak ciepłe
„As-selam al-lajkum”, przywołujące kraciastą arafatkę, piaskowe barwy miast i gościnnego Beduina na wielbłądzie.
Agata Owczarek

Wieczór autorski w Zaciszu
Na promocję książki
„Dr Józef Michał Twarowski
- lekarz, ziemianin”,
autorstwa Krzysztofa
Wiśniewskiego, która
zorganizowana została
2 marca w hotelu Zacisze,
przybyli krewni bohatera
książki: syn Zygmunt
z żoną oraz wnuk Michał,
po synu Julianie.

Za przychylność i wsparcie w poszukiwaniu dokumentów podziękowania odebrał
Marek Wojtylak z łowickiego Oddziału
Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy.
Autor przedstawił w skrócie sylwetkę
Józefa Twarowskiego (przypominaną już

M

iędzynarodowy ten konkurs, organizowany przez Muzeum w Koszalinie, cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku łowickie
muzeum dołączyło do grona organizatorów i przeprowadzi w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zwycięskie prace zostaną następnie przesłane do Muzeum
w Koszalinie.
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum

Na sali obecni byli spadkobiercy dwóch
majątków spod Bolimowa - Krasnowa, którego właścicielami byli Twarowscy oraz
sąsiedniego Halina, którym władała rodzina Dzierżanowskich. Syn Józefa Twarow-

N

ie było drugiego takiego starosty w Łowiczu. Ostatni herbowy ziemianin, wykształcony - miał dwa fakultety - mówił autor książki. Te argumenty oraz działalność
społeczna i patriotyczna starosty skłoniły
Wiśniewskiego do napisania książki. Autor dziękował i wręczał pamiątkowe egzemplarze książek tym, którzy pomogli
mu ją wydać. - Nie jestem polonistą ani
historykiem, więc jest to taka przewodnicka gawęda - mówił Wiśniewski. Z punktu widzenia polonisty książkę sprawdziły Elżbieta Skoneczna oraz Beata Bońska,
pod względem historycznym natomiast Stanisław Grzelak. Pozycja jest opatrzona szeregiem fotografii, nie tylko współczesnych, ale pochodzących z I połowy
XX wieku, udostępnionych przez Jana Rucińskiego oraz Andrzeja Chmielewskiego.

Krzysztof Wiśniewski dziękuje za udostępnienie archiwalnych fotografii z prywatnych zbiorów Janowi Rucińskiemu
na łamach NŁ), w roku 1918 przez krótki skiego, Zygmunt, podejmował starania
czas pierwszego starostę łowickiego w od- o odzyskanie majątku, jednak bezskuteczrodzonej Polsce.
nie. Na obecnym etapie przekształceń wła-

Rozstrzygnięty konkurs
na „100 Księżaków”

Rozstrzygnięty został już
konkurs, jaki przed feriami
ogłosiła Miejska Biblioteka
Publiczna w Łowiczu o tytule
„Na łowicki banknot
100 Księżaków”. Konkursu
wiązał się z wydaniem
przez NBP okolicznościowej
monety z wizerunkiem
łowickiego ratusza.

A

by wziąć w nim udział, trzeba było
stworzyć pracę malarską związaną
tematycznie z Łowiczem, możliwą zdaniem twórców - do wykorzystania na
wymyślonym na potrzeby imprez banknocie o nominale „100 Księżaków”.
Na konkurs wpłynęło 75 prac, które
oceniali Andrzej Biernacki - malarz, Maria Brzozowska - malarka oraz Andrzej
Chmielewski - muzealnik. Głównym kryterium, jakim kierowali się oceniający, była
samodzielność wykonania i przedstawienie
tematu nadesłanej pracy, a także oryginal-

wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków),
zaplecze muzeum (pracownie naukowe,
konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia
lub zabytki zgromadzone w muzeach na
wolnym powietrzu.
Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiające
w formie reportażu, felietonu lub eseju
fotograficznego swoje spotkanie z muzeum. Podstawą wykonania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie. Każdy autor może nadesłać
6 samodzielnie wykonanych fotografii.
Format barwnych lub czarno-białych zdjęć
nie może być mniejszy niż 15 x 21 cm.

snościowym nie może go już odzyskać.
Wnuk Michał wyznał, że nigdy nie podejmował starań o odzyskanie dawnej majątku rodzinnego. Głos w tej sprawie zabrała
ponadto Maria Sikorska, obecna właścicielka dworu w Halinowie, wraz z mężem Jackiem. - My nie straciliśmy naszego Halina
tylko dlatego, że był za biedny - mówiła. Codziennie przejeżdżam koło Krasnowa
i boli mnie to, co się z nim dzieje.
Informacje nie ujęte w książce, a pochodzące ze wspomnień rodzinnych, podał autorowi Jan Konopczyński, twórca ludowy
i radny powiatowy. W czasie rewolucji w
1905 roku pod Bolimowem odbywał się
wiec patriotyczny, w którym uczestniczył
Józef Twarowski. Ponadto w 1918 roku
bolimowscy strażacy rozbrajali żandarmów niemieckich, działając w trzech grupach. Jednej z tych grup przewodził Józef
Twarowski. Ponadto Konopczyński wskazał błąd w dopiero co wydanej publikacji
- ks. Żabczyński nie trafił do parafii w Bełchowie (jak wynika z książki), lecz zmarł
i został pochowany w Bolimowie. Autor
publikacji wyjaśniał, że natknął się na dokument o przeniesieniu księdza i stąd wyniknęła pomyłka.
Jednocześnie zapewnił, że ma już
dwa kolejne tematy dotyczące Łowicza, które zamierza w najbliższym czasie
opracować. Nie chciał jednak zdradzić publiczności bardziej szczegółowych planów.
(eb)

Konkurs Wiedzy o Filmie

Tym razem z opiekunami z DKF

Dziewiąta edycja organizowanego przez Dyskusyjny Klub Filmowy
„Bez Nazwy” Konkursu Wiedzy o
ność. Wśród najmłodszych uczestników do Filmie „Nienazwany Kadr” będzie
10 lat nagrodzona została Patrycja Słomka różniła się od poprzednich.
z Przedszkola nr 5 w Łowiczu, wyróżniono ponadto 29 dzieci. W grupie wiekowej
óżnica będzie polegać na tym, że każdą
11 - 13 lat nagrodzono pracę Kingi Sukienze zgłoszonych grup opiekować się bęnik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu, dzie członek DKF „Bez Nazwy”. Spotkania
wyróżniono ponadto 4 prace. W najstarszej grup z opiekunami odbędą się w szkołach,
grupie wiekowej nagrodzona została praca terminy zostaną ustalone po nadesłaniu
Anny Kani ze Specjalnego Ośrodka Szkol- zgłoszeń. Na spotkaniach zostaną przekano-Wychowawczego w Łowiczu, wyróż- zane uczniom zagadnienia do przygotowanienie przyznano 6 osobom.
nia na konkurs i lista lektur. Opiekunowie
Osoby nagrodzone zostały zaproszone do
muzeum w Łowiczu na uroczystość wpro- Pracownia Sztuki Żywej
wadzenia do obiegu monety o nominale
2 zł, która odbędzie się 7 marca o godz. 12.
Otrzymają tam nagrody z rąk burmistrza.
W holu muzeum zostaną zaprezentowaNa koncert zespołu grającego
ne ich prace. Natomiast wszyscy nagro- muzykę ska - VESPA - oraz imprezę
dzeni i wyróżnieni zaproszeni są na uro- taneczną Dancing Queen zaprasza
czyste podsumowanie konkursu i otwarcie w najbliższy weekend Pracownia
wystawy pokonkursowej do biblioteki na Sztuki Żywej.
Bratkowicach 17 marca o godz. 10.30. Dodatkowo motyw z jednej z nagrodzonych
espa zagra w piątek 7 marca o godziprac zostanie wykorzystany do stworzenia
nie 21.00. Bilety kosztują 10 złotych.
symbolu wybijanego na monecie „1 KsięPo koncercie planowane jest ska parżak” podczas imprezy „Księżackie Jadło.” ty, na którym muzykę puszczał będzie DJ
(eb)

R

grup będą służyć wszelką pomocą w przygotowaniu uczniów do konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę uczestnictwa i dostarczyć ją do 7 marca do Łowickiego Ośrodka Kultury lub przesłać e-mailem na adres:
karolina.szkopiak@lok.art.pl
Organizatorzy przewidują atrakcyjne
nagrody, m.in. udział w warsztatach filmowych, książki o tematyce filmowej, filmy
na DVD. Sam konkurs, w formie testu, zostanie przeprowadzony w sali kina Fenix
30 kwietnia.
(mak)

Koncert Vespy i Dancing Queen

V

Muzeum jako obiekt do fotografowania
Muzeum w Łowiczu wraz z Urzędem Miejskim organizują konkurs
„Muzealne Spotkania z Fotografią”,
adresowany do dzieci i młodzieży.
Honorowy patronat objął starosta
łowicki Janusz Michalak.

Głosy z sali

Prac konkursowych nie należy oprawiać
ani podklejać. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu,
nazwę i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne oraz dopisek
„MSzF 2008”. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w muzeum pod numerem tel. 046/837-39-28.
Termin zgłaszania prac upływa
30 kwietnia. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród laureatom
nastąpi 17 maja w Muzeum w Łowiczu.
Do 12 czerwca zgłoszone prace przesłane zostaną do Muzeum w Koszalinie,
by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.
(eb)

Oj Zły Bardzo. Koncertowy debiut Vespy
(vespa to po włosku osa, to także nazwa kultowego wśród modsów i skinheadów skutera) miał miejsce w 1995 roku. Zespół jest
znany z żywiołowych koncertów.
Następnego dnia, w sobotę 8 marca o godzinie 21.00 w klubie „Pracownia” rozpocznie się IV edycja imprezy tanecznej „Dancing Queen”. Bilety kosztują 10 złotych.
(mak)

Slam dziś w Pracowni

dzący Warsztaty Literackie,
Jacek Rybus powiedział nam,
że spotkania rozszerzą swoją
formę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie
na najlepszy wiersz wieczoru,
który będzie wybierany jak dotąd przez publiczność, a autor
zwycięskiego wiersza zostanie
Natalia Woźniak - uhonorowany tomikiem poezji.
związku z tym zmiezwyciężczyni XXXII
Nowością ma być otwarcie się
nia się dzień, w którym
Slamu
na słowo śpiewane. W Pracowbędą odbywały się spotkania:
z pierwszej środy miesiąca zostają one ni jest scena, jest też możliwość skorzystaprzeniesione na pierwszy czwartek mie- nia ze sprzętu nagłaśniającego. Każdy, jak
siąca. Początek jak zawsze godz. 19.00. zapewnia Rybus, kto chciałby zaprezentoNajbliższy odbędzie się już dzisiaj. wać swój talent, będzie mógł skorzystać
Zmiany spowodowane są nawiązaniem z zaproszenia. Dodatkowo uczestnicy będą
bliższej współpracy z Pracownią, która bę- losowali z talii kart jokery. Ci, którym się to
dzie promować spotkania w swoim wy- uda, będą mieli prawo do zamówienia so(tb)
dawnictwie, jakim jest Pracoffnik. Prowa- bie w barze klubu czegoś do picia.
SLAM, czyli Turniej
Prezentacji Poetyckich,
który do tej pory odbywał się w kawiarni na
Starym Rynku, na stałe
zagości już w Pracowni
Sztuki Żywej przy Łowickim Ośrodku Kultury.

W
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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
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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
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Kim jest nowy wicestarosta

Z

ałożył tę partię na naszym terenie, został przewodniczącym zarządu powiatowego Platformy Obywatelskiej
w Łowiczu. 3 lata temu, podczas zebrania wyborczego, zrezygnował z tej funkcji,
chcąc dać szansę innym. Jednocześnie zaproponował kandydaturę Bogusława Smeli
i od tej pory Smela jest przewodniczącym.
Heichman wybrany został sekretarzem.
Czy zgadzając się na propozycję starosty, Heichman miał jakieś obawy? Wszak
do tej pory nie pracował w samorządzie. -

Doświadczenia samorządowego istotnie nie
mam, jednak jestem w o tyle dobrej sytuacji,
że moje działania jako wicestarosty sprowadzać się będą do zadań gospodarczych, związanych z finansami i społecznych - mówi. A działalnością społeczną też się zajmowałem. Przez wiele lat pracowałem na przykład
jako instruktor w harcerstwie. Ponadto jeśli
chodzi o kierowanie ludźmi, tym zajmowałem się od początku mojej drogi zawodowej.
Zwykle kierowałem przynajmniej setką osób,
tak więc mam potrzebne doświadczenie.

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.
 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.
 Sakralna architektura drewniana w Europie
Środkowej - wystawa prezentuje najciekawsze
obiekty znajdujące się na terenie państw
Grupy Wyszehradzkiej. Na fotografiach można
zobaczyć architekturę świątyń, gdzie oddziaływała
cywilizacja zachodnia, bizantyńska oraz rosyjska
kultura Wschodu. Wystawa czynna w łowickim
muzeum do 31 marca.
 „Kto żyw do kościoła ciągnął” - wystawa fotograficzna Wojciecha Gniadzika, ilustruje katedrę łowicką,
kilka kościół św. Ducha. Oprócz kościołów łowickich,
na wystawie oglądać można zdjęcia kościołów
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- 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.

Heichman uważa, że w najbliższym czasie pozna to wszystko, co jest istotne w pracy w takim miejscu, jakim jest starostwo.
Uważa, że przy pomocy współpracowników uda mu się obrać właściwy kierunek
działania. Wie już z całą pewnością, że nie
chciałby zajmować się w zarządzie oświatą
i służbą zdrowia, bo na tym po prostu się nie
zna. Jego kompetencje w przyszłości jednak
się rozszerzą - dziś zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych oraz pomocą
społeczną. - Myślę, że po jakimś czasie, po
przeanalizowaniu szczegółów, zarząd zdecyduje, które jeszcze zagadnienia znajdą się
w obrębie moich kompetencji - mówi.
(wcz)

Rozstrzygnięto konkurs mitologiczny
W sali przypominającej grecki
Olimp odbyło się we wtorek 4 marca
uroczyste podsumowanie V Powiatowego Konkursu Mitologicznego
„Śladami Starożytnych Greków”.
sali w Szkole Podstawowej w Popowie w gminie Łowicz, która była
W
gospodarzem konkursu, udrapowana na

ścianach biało-niebieska tkanina przypominała chmury, a w centrum znajdował
się stół, przy którym odbyły się ożywione rozmowy.
Nie zabrakło również postaci mitologicznych. Dzieci z tutejszej szkoły wystąpiły
w roli Zeusa, Hery, Afrodyty i Hermesa.

Witały one przybyłych gości, a później pozowały do pamiątkowego zdjęcia z laureatami konkursu.
W tym roku szkolnym wzięło w nim
udział 25 szkół podstawowych powiatu łowickiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety Rutkowskiej sprawdziła 54 testy i wyłoniła zwycięzców.
Nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Magdalena Bąba ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu, Marta Zabost ze
Szkoły Podstawowej w Popowie, Bartosz Brzozowski ze Szkoły Podstawowej
w Błędowie, Jan Jabłoński z Pijarskiej
Szkoły Podstawowej w Łowiczu, Anna
Tomaszkiewicz ze Szkoły Podstawowej

w Niedźwiadzie, Joanna Jurga ze Szkoły
Podstawowej w Skaratkach, Michał Ulatowski ze Szkoły Podstawowej w Nowych
Zdunach, Mateusz Gładki ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym, Jakub Zagórowicz ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Łowiczu, Bartłomiej Pawełkowicz
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu
i Milena Gosławska ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
Laureaci otrzymali pięknie wydane książki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu
i Urząd Gminy w Łowiczu. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
(mak)

ze Skierniewic, Grodziska, Radziejowic, Rawy
Mazowieckiej, Wyszogrodu, Nadarzyna i innnych;
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
przy ul. Karola Dittricha 1, wystawę będzie można
oglądać do 31 marca

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek-niedziela, 7-9 marca:
 godz. 17.00 - „Zaczarowana” - film opowiada
o księżniczce, która wyrzucona przez złą macochę
ze swojego baśniowego świata, musi stawić czoła
współczesnej rzeczywistości. Przerażona życiem,
w którym nie zawsze wszystko dobrze się kończy,
poszukuje sposobu, by powrócić do dawnego życia.
Jednak kiedy poznaje pewnego prawnika i zakochuje
się, już nic nie jest tak
 godz. 19.00 - „Rozmowy nocą” - Opowieść
o Matyldzie i Bartku. Matylda zarabia na życie lepiąc
anioły z ciasta. Wie, że szukanie faceta na całe życie
to zadanie na... całe życie. Buduje więc wymyślną
strategię i daje ogłoszenie do gazety. Bartek gotuje
w eleganckiej restauracji. Po godzinach pisze książkę
kucharską i nie bardzo może spotkać „tę jedyną”.
W końcu przełamuje nieśmiałość i wertuje rubryki
towarzyskie. Obydwoje nie przeczuwają jeszcze, że
są jedynie częścią większego planu.
Poniedzałek, 10 marca:
 godz. 19.00 - „Rozmowy nocą”
Wtorek-środa, 11-12 marca:
 godz. 17.00 - „Zaczarowana”
 godz. 19.00 - „Rozmowy nocą”

Inne

Czwartek, 6 marca:
 godz. 19.00 - XXXIV Slam Poetycki, Klub “Pracownia”, ul. Podrzeczna 20.
Piątek, 7 marca:
 godz. 21.00 - koncert zespołu „VESPA”. Klub
„Pracownia”, bilety 10 zł.
 godz. 12.00 - uroczystość związana z wydaniem
przez NBP monety dwuzłotowej z wizerunkiem
łowickiego ratusza. Podczas uroczystości wystąpi
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy “Koderki”,
Muzeum w Łowiczu
Sobota, 8 marca:
 godz. 21.00 - IV edycja imprezy tanecznej „Dancing Queen”, Klub „Pracownia”, bilety 10 zł.
Niedziela, 9 marca:
 godz. 17.00 - koncert kwartetu smyczkowego
„APERTUS”, sala barokowa Muzeum w Łowiczu.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 6.03. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pt.
7.03. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
sob. 8.03. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
ndz. 9.03. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pn. 10.03. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
wt. 11.03. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
śr. 12.03. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nast.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 9.03.
ul. Kolejowa 11
tel. 042-719-82-71
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.

Koncerty
Czwartek, 6 marca:
 godz. 17.00 - koncert „Kobietom Przedwiośnia”,
loteria fantowa i słodki poczęstunek, siedziba muzeum przy ulicy Łowickiej 74 w Głownie

Kunicka z Majewskim
dziś w Zdunach

J

uż dziś, 6 marca o godz. 15.00, z okazji
Dnia Kobiet w Domu Kultury w Zdunach wystąpi znana polska piosenkarka Halina Kunicka. Towarzyszyć jej będzie kompozytor, aktor kabaretowy, pianista
Czesław Majewski - znany m.in. z ostatnich
występów w programie „Śpiewające fortepiany”. Duet w czasie wspólnych recitali
wykonuje na terenie całego kraju program
złożony z największych przebojów artystki,
takich jak „To były piękne dni”, „Orkiestry
dęte”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”
czy „Od nocy do nocy”, słynnego motywu
z filmu „Noce i dnie”.
Wstęp na koncert jest wolny, ale zaproszenie skierowane jest głównie do pań, dla
których przewidziano niespodziankę. Organizatorami koncertu są Urząd Gminy Zduny, Dom Kultury w Zdunach i zarząd OSP
gminy Zduny.
(tb)

Biskup Dziuba o rodzinie

R

odzina wspólnotą pokoju - taki będzie temat najbliższego spotkania
w Łowickim Klubie Katolickim, które
odbędzie się w czwartek 13 marca o godz.
18.00 przy Starym Rynku nr 18. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszają Łowicki
Klub Katolicki, Konfraternia Świętej Wiktorii oraz Oddział Miejski Civitas Christiana. Wstęp wolny.
(mwk)

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Górom z Łowicza
- państwu Figielom z Sierzchowa
- państwu Sekułom z Bednar Kolonii
- państwu Kubiszewskim z Nieborowa
- państwu Domińczakom z Łowicza
- państwu Myszewskim z Karnkowa
- państwu Rucińskim z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Nowakom z Zielkowic III

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 29.02.2008 r.

buraczek czerwony
brukselka
cebula
czosnek
gruszki
jabłka
jajka fermowe
jajka wiejskie
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
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.
główka
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
6,00-7,00
5,50
2,00-4,00
2,80
2,00-3,50
2,50-3,50
1,50
1,00
22,00
10,00
9,00
1,50
0,50-2,00
3,00
2,00-2,50
0,60
6,00
5,00
5,00-9,00
1,50-2,00
3,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 3.03.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,30 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,40 zł/kg+VAT
 Ziemawice: 3,20 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,30 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kirnozia: krowy 2,40-3,60 zł/kg+VAT;byki
4,60-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 3,00-4,00 zł/
g+VAT;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;byki 4,80 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 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 4,00 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 3.03.2008 r.)
 kierowca C+E  sprzedawca  operator koparki
 sekretarka  szwaczka  spawacz gazowy  mechanik ciągnika  tokarz-ślusarz  pracownik biurowy
(geodezja)  blacharz samochodowy  pomocnik
lakiernika samochodowego  sprzedawca do sklepu
komputerowego  laborant chemiczny  pielęgniarka
 opiekun w domu pomocy społecznej  terapeuta
zajęciowy  pracownik socjalny  lakiernik samochodowy  robotnik gospodarczy  ogrodnik terenów zieleni
 instruktor nauki jazdy  pilarz  pomoc pilarza

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  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;
 bukieciarstwo;  specjalista ds. reklamy z tworzeniem stron www
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Koszykówka - 13. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Wygra³y z Basketem II

Żacy UMKS Księżak rozpoczęli swój pierwszy w życiu sezon od dwóch porażek.

Koszykówka - wojewódzka liga żaków U-12

Najm³odsi zaczêli ligê
Łowicz, 2 marca. Najmłodszy zespół
Księżaka Łowicz (rocznik 1995 i 1996)
rozpoczął walkę w ramach wojewódzkiej
ligi koszykówki żaków U-12. Niestety debiut na koszykarskim parkiecie okazał się
niezbyt radosny dla podopiecznych trenera
Roberta Kucharka. Łowiczanie w niedzielne przedpołudnie rozegrali na hali łowickiego OSiR nr 2 dwa spotkania, w których doznali porażek.
W pierwszym spotkaniu Księżacy byli
wyraźnie słabsi od Jordana Łódź. Bardzo
wiele emocji i nerwów było w drugim spotkaniu. Nasi żacy walczyli łódzkim Startem
i do zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele.

Jeszcze dwie minuty przed końcem Księżacy prowadzili 34:31, by ostatecznie przegrać 34:35. Niestety w końcówce zabrakło
koncentracji w obronie i skuteczności pod
koszem rywala.
Wyróżniającymi się zawodnikami w łowickim zespole byli Mateusz Gładki
i Krzysztof Rondoś, którzy w niedzielnych meczach najczęściej zdobywali punkty dla Księżaka.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UKS
JORDAN Łódź 32:49 (8:16, 5:11, 2:11,
17:11)
Księżak: Mateusz Gładki 14, Krzysztof
Rondoś 8, Wiktor Wawrzyńczak 4, Kacper

Kłos 2, Kamil Lesiak 2, Cezary Zimny 2,
Paweł Szustak, Jakub Szkup, Damian Kowalski, Zachariasz Wysocki, Adam Zwoliński i Kamil Branicki.
Najwięcej dla Jordana: Rafał Hefig 20.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - START
Łódź 34:35 (16:12, 4:4, 8:11, 6:8)
Księżak: Mateusz Gładki 112, Krzysztof
Rondoś 10, Kacper Kłos 4, Jakub Szkup 2,
Kamil Lesiak 2, Cezary Zimny 2, Adam
Zwoliński 2, Wiktor Wawrzyńczak, Paweł
Szustak, Damian Kowalski, Zachariasz Wysocki i Kamil Branicki.
Najwięcej dla Startu: Adrian Arkit 10.
(zł)

Koszykówka - 7. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca 5-11

Decydowa³y braki w sk³adzie

Młodziczki wygrały w Aleksandrowie.
dzew Łódź 54:32, Basket II Aleksandrów
Łódzki - UMKS Księżak Łowicz 37:69,
PTK Pabianice - Trójka Sieradz 75:27.
1. Basket I Aleksandrów 12 24 1026:396
2. PTK Pabianice
13 23 921:526
3. Mag-Rys Zgierz
13 23 853:633
4. MKS Kutno
13 22 837:597
5. Trójka Sieradz
13 21 896:799
6. Widzew Łódź
12 17 625:691
7. Księżak Łowicz
13 17 703:886
8. Lider Tomaszów Maz. 12 16 533:625
9. ŁKS Łódź
12 13 426:991
10. Basket II Aleksandrów 13 13 446:1122
(p)

Koszykówka - wojewódzka liga żaczek U-12

Rozpoczê³y od pora¿ek

Kutno, 1 marca. Od dwóch porażek
rozpoczęły swój udział w rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek U-12 reprezentantki UMKS Księżak Łowicz. Podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały
doznały wysokich porażek zarówno z rywalkami z MKS Kutno, jak i tomaszowskiego
Lidera. W najbliższą sobotę łowiczanki właśnie w Tomaszowie Mazowieckim zmierzą
się z drugą i trzecią drużyną MKS Kutno.
 MKS I Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 90:20 (21:5, 30:2, 20:2, 19:11)

Księżak: Weronika Rondoś 8, Aleksandra
Wojda 4, Paulina Wielemborek 3, Elżbieta
Siekiera 2, Maja Gabrysiak 2, Eliza Stawicka
1, Agnieszka Wysocka, Natalia Mostowska,
Urszula Szwarocka, Maja Liberska, Oliwia
Wiechno i Natalia Liberska.
 MKS I Kutno - LIDER Tomaszów
Mazowiecki 57:18
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LIDER
Tomaszów Mazowiecki 14:71 (4:10, 0:20,
6:20, 4:21)
Księżak: Eliza Stawicka 5, Aleksandra
Wojda 4, Elżbieta Siekiera 3, Paulina Wielemborek 2, Agnieszka Wysocka, Natalia
Mostowska, Maja Gabrysiak, Urszula Szwarocka, Maja Liberska, Weronika Rondoś,
Oliwia Wiechno i Natalia Liberska.
1. Basket I Aleksandrów
2 4 173:10
2. MKS I Kutno
2 4 147:38
3. Lider Tomaszów Maz.
2 3 89:71
4. UMKS Księżak Łowicz 2 2 34:161
5. MKS III Kutno
2 1
5:86
6. MKS II Kutno
2 1
5:87
7. TK I Głowno
0 0
0:0
TK II Głowno
0 0
0:0
Widzew I Łódź
0 0
0:0
Widzew II Łódź
0 0
0:0
(p)

ofensywnej. Dobre zmiany dawał też Kajetan Mosiński.
W tę niedzielę Księżacy zaczynają rundę
rewanżową i na jej początek pojadą do Sieradz, gdzie o zwycięstwo będzie bardzo trudno, choć w Łowiczu sztuka ta się udała.
7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
o miejsca 5-11: MSZS Kutno - Junak Ra- Małe Centerki na razie bez wygranej.
domsko 69:84, Trójka Sieradz - Start II Łódź
84:68, ŁKS II Łódź - UMKS Księżak ŁoKoszykówka - 1. kolejka
wicz 86:60. Pauza: Start III Łódź.
wojewódzkiej ligi młodzików o miejsca 1-6
1. Trójka Sieradz
6 10 497:391
2. Start II Łódź
6 10 512:475
3. UMKS Księżak Łowicz 6 10 469:449
4. ŁKS II Łódź
5 9 433:333
5. Junak Radomsko
5 7 350:371
 ŁKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK Ło6. MSZS Kutno
6 7 426:487
7. Start III Łódź
4 4 233:414 wicz 93:19 (19:4, 25:6, 29:9, 20:0)
Księżak: Marcel Ołubek 13, Mateusz So(z, p)
bolewski 4, Łukasz Łaziński, Piotr Ptasiński
i Norbert Major oraz Maciej Szkup 2 i RaKoszykówka - zaległy mecz 12. kolejki wojewódzkiej ligi juniorów
fał Trojanowski
Najwięcej dla ŁKS: Dawid Morawiec 31
(3x3) i Szymon Krześlak 26.
Łódź, 1 marca. Drużyna młodzików
Księżaka
z rocznika 1994 w minioną nieTeraz
trudny
weekend
dla
naszych
junio ŁKS I Łódź - UMKS KSIĘŻAK Ło- ŁKS. W ekipie trenera Roberta Kuchardzielę
rozpoczęła
walkę w rundzie finałowej
ka nie zagrał tym razem najwyższy w dru- rów. W sobotę zagrają oni w Łowiczu z Piowicz 78:61 (17:22, 24:8, 18:15, 19:16)
o
miejsca
1-6.
Już
w pierwszym pojedynku
trcovią,
a
w
niedzielę
jadą
do
Łodzi
na
zależynie
Kamil
Bodek,
który
wciąż
ma
kłoKsiężak: Maciej Pieklak 17 (3x3), Michał
łowiczanie
musieli
zmagać się z faworytem Młodzicy zaczęli od porażki.
gły mecz z tamtejszym Startem.
Rześny 14 (2x3), Piotr Tryngiel 13, Konrad poty zdrowotne.
13. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów: ligi - zespołem ŁKS, który jest bardzo mocSpotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze,
Pawlina 8 i Mariusz Igielski 1 oraz Michał
Skowroński 6, Paweł Wójcik 2, Łukasz Sty- którzy po trzech minutach wygrywali 7:2. Ósemka Skierniewice - UMKS Piotrcovia ny i był zdecydowanym faworytem. Księża- two zdobywać punkty. Przez dziesięć miczyński, Maciej Kucharek i Łukasz Jagas. Ale po chwili łowiczanie się przebudzili i w Piotrków Trybunalski 85:97, Wiking To- cy liczyli się z porażką, ale nie spodziewali nut do kosza łodzian trafili tylko Marcel
Najwięcej dla ŁKS I: Filip Tonkiel 16 5. minucie, po „trójce” Michała Rześne- maszów Mazowiecki - ŁKS I Łódź 72:61. się chyba aż tak tęgiego „lania”. Nasi mło- Ołubek i Mateusz Sobolewski. W kogo, prowadzili 9:7. W końcówce znów sku- Mecz: Start Łódź - UMKS Księżak Ło- dzi koszykarze, byli na tle rywala dużo słabsi lejnych odsłonach było podobnie. W czwari Paweł Trzewikowski 12.
fizycznie i praktycznie nie mogli się przebić tej kwarcie za pięć przewinień parkiet opuŁódź, 27 lutego. Po bardzo długiej teczniejsi byli Księżacy i po rzucie „za trzy” wicz przełożono. Pauza: ŁKS II Łódź.
ścił Ołubek i bez niego łowiczanie już nie
11 20 802:721 przez wysoką zaporę rywala.
przerwie (trwającej ponad miesiąc) juniorzy Macieja Pieklaka zakończyli kwartę, wy- 1. ŁKS I Łódź
potrafili zdobyć punktów. Przegrali 0:20
Podopieczni
trenera
Cezarego
Włu10 18 853:699
Księżaka z rocznika 1990-91, wspomagani grywając 22:17. To dawało szansę na wygra- 2. UMKS Piotrcovia
9 14 728:663 czyńskiego pojechali na to spotkanie w i cały mecz 19:93.
przez dwóch kadetów, powrócili do walki ną. Jednak coś się zacięło w drugiej odsłonie. 3. Start Łódź
Teraz przed Księżakami bardzo ważny
o ligowe punkty w wojewódzkiej lidze ko- Łodzianie szybko odrobili stratę i odskoczyli 4. Wiking Tomaszów Maz. 8 13 657:546 okrojonym składzie. W szeregach Księżaka
szykówki juniorów U-18. Nasz zespół ma na dziesięć oczek. To zadecydowało o poraż- 5. ŁKS II Łódź
9 12 631:682 zabrakło podstawowych graczy: Łukasza mecz w Łowiczu z Ósemką Skierniewice.
dopiero na koncie dwa zwycięstwa z ostat- ce. Łowiczanie w trzeciej i czwartej kwarcie 6. UMKS Księżak Łowicz 8 10 548:623 Wójcika, Błażeja Kosiorka i Wojtka Jeśli nasi koszykarze chcą zając miejsce na
nią w tabeli Ósemką. Tym razem juniorzy już nie wierzyli w sukces i grali słabiej niż 7. Ósemka Skierniewice
9 9 602:887 Tomaszkiewicza. Już w pierwszej kwar- podium powinni ten pojedynek wygrać. Jedzagrali w środę w Łodzi z pierwszą ekipą na początku meczu.
Zbigniew Łaziński, (p) cie gospodarze pokazali, że nie będzie ła- nak trzeba zagrać lepiej niż w Łodzi. (zł)
 ŁKS II Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 86:60 (19:21, 32:9, 21:15, 14:15)
Księżak: Łukasz Jagas 17 (1x3), Maciej
Kucharek 15, Mateusz Wasiak 10, Antoni
Nowak 5 i Maciej Koper 2 oraz Mateusz
Anyszka 6 i Kajetan Mosiński 5 (1x3).
Najwięcej dla ŁKS: Adrian Kaczmarek
20 (1x3) i Jarosław Jabłoński 16 (1x3).
Łódź, 2 marca. Kadeci Księżaka z rocznika 1992-93 w niedzielę zagrali w Łodzi z
tamtejszym ŁKS II. Rywal był dobrze znany, bowiem łowiczanie do tej pory zawsze
przegrywali z tą ekipą. Oczywiście faworytem byli łodzianie, ale nasi zawodnicy bardzo chcieli powalczyć o zwycięstwo. Jednak w planie przeszkodziły braki w składzie.
Zabrakło rozgrywającego Piotra Pawłowskiego i najwyższego w zespole Radosława Wilka.

Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego w pierwszej kwarcie grali bardzo
uważnie w obronie i skutecznie w ataku.
Po dość szczęśliwym rzucie „a trzy” Łukasza Jagasa, w ostatniej sekundzie, Księżacy po dziesięciu minutach prowadzili
21:19. W krótkiej przerwie trener łowiczan
uczulał zawodników, a drugą kwartę, która często decyduje o wyniku. Jednak gracze zawiedli na całej linii. Kosz łodzian był
jak zaczarowany. Nic nie chciało wpadać,
a miejscowi szybkimi kontrami zapewnili
sobie wysoką przewagę i kontrolę nad wynikiem meczu. Do przerwy łowiczanie przegrywali 30:51 i już było ciężko myśleć o odrobieniu strat.
W drugiej części pojedynku na pochwałę zasłużył tylko Mateusz Wasiak, który coraz odważniej poczyna sobie w grze

 BASKET II Aleksandrów Łódzki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 37:69 (4:12,
14:20, 10:23, 9:14)
Księżak: Monika Zimna 30, Paulina Guzek 13, Nadia Rachubińska 9, Hanna Wojda 9 i Anna Czarnecka 4 oraz Eliza Stawicka 2, Ewa Czapnik 2, Aleksandra Wojda,
Izabela Ziarnik, Elżbieta Siekiera i Patrycja Chmurska.
Najwięcej dla Basketu II: Anna Woźniak 15.
Łowicz, 3 marca. W meczu 13. kolejki
wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek
U-14 podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały wygrały w Aleksandrowie Łódzkim
ekipę Basketu II, a znowu najskuteczniejszą
w naszej drużynie okazała się Monika Zimna. Łowiczanki swoją wygraną zadedykowały pamięci zmarłego kilka dni wcześniej
w tragicznych okolicznościach Taty swojej
koleżanki z zespołu - Iwony Kafarskiej.
W kolejnym meczu „Małe Centerki”
zmierzą się w Sieradzu z Trójką, a mecz ten
odbędzie się w niedzielę 9 marca.
13. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek: Mag-Rys Zgierz - Basket I Aleksandrów Łódzki 35:58, ŁKS Łódź - Lider
Tomaszów Mazowiecki, MKS Kutno - Wi-

Fatalna druga kwarta

Falstart m³odzików
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Futsal - Puchar Burmistrza Łowicza

Wygrali po raz drugi
Łowicz, 2 marca. W XIII edycji Turnieju Futsalu ŁoLiF o Puchar Burmistrza
Miasta Łowicza wystartowało 47. zespołów, a do finały awansowały ekipy pierwszoligowej Drużyny-A i drugoligowego Reeboka. Drużyna Piotra Słomy wygrywała
już 2:0, ale jeszcze przed przerwą Krystian
Bolimowski i spółka odrobili straty. Ostatecznie Drużyna-A (wcześniej ZPW Budowa) po raz drugi w historii sięgnęła po Puchar Ligi.
III runda Pucharu Ligi ŁoLiF:
 KOWMIR Łowicz - VAGAT Domaniewice 4:2 (1:0); br.: Michał Wojciechowski (5), Maciej Zieliński 2 (16 i 17) i Mariusz
Kwiatkowski (20) - Emil Kruk (14) i Marek
Sękalski (20).
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz - MC
Zduny 3:0 (0:0); br.: Marcin Domalewski (14), Sebastian Zwierz (16) i Tomasz
Gajda (18).
 OUTSIDER Łowicz - BANASZINTERNET Łowicz 0:5 (w.o.)
 DRUŻYNA-A Łowicz - ZATORZE Łowicz 1:0 (1:0); br.: Tomasz Rembowski (10).
 WARRIORS Bielawy - ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE Łowicz 1:5
(0:2); br.: Adrian Legęncki (14) - Łukasz
Kowalik (3), Dominik Czeczko (10), Jan
Majchrzak (12), Jacek Budek (18) i Adam
Bombała (20).
Żółta kartka: Dominik Czeczko (Alcatraz).

 OLIMPIA II Chąśno - AGROSNOVA Łowicz 2:1 (1:1); br.: Andrzej Maciejewski (9) i Tomasz Janeczek (11) - Dawid Plichta (5).
 REEBOK Łowicz - ZATORZE II
Łowicz 5:4 (2:4); br.: Maciej Kolos (5), Mariusz Ochmański 3 (10, 17 i 18) i Damian
Żurek (20) - Jakub Lis 2 (2 i 3) i Hubert Fijałkowski 2 (7 i 8).
Żółte kartki: Jacek Woźniak (Zatorze II).
 TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz
- CHIŃSKA-DARK Łowicz 2:6 (0:2);
br.: Paweł Nych (18) i Łukasz Sęk (19) - Tomasz Styszko 2 (3 i 15), Marcin Kosiorek 2
(4 i 20) i Mirosław Gielniewski (18).
Mecze ćwierćfinałowe:
 KOWMIR Łowicz - PĘDZĄCE
IMADŁA Łowicz 3:2 (3:0); br.: Michał
Wojciechowski (4), Maciej Zieliński (8)
i Mariusz Kwiatkowski (10) - Sebastian
Zwierz (12) i Przemysław Pomianowski (16).
 DRUŻYNA-A Łowicz - BANASZINTERNET Łowicz 3:1 (2:1); br.: Krystian Bolimowski 2 (5 i 8) i Kamil Górski
(12) - Jakub Płóciennik (10).
 OLIMPIA II Chąśno - ALCATRAZPRZEDMIEŚCIE Łowicz 3:6 (3:3);
br.: Sebastian Lenarczyk (5), Andrzej Maciejewski (8) i Tomasz Janeczek (9) - Jacek
Budek 2 (2 i 11), Adam Bombała (3) i Dominik Czeczko 3 (10, 12 i 19).
 REEBOK Łowicz - CHIŃSKADARK Łowicz 5:0 (w.o.)

Mecz zakończył się zwycięstwem „Chińczyków” 3:2 (2:0), ale do półfinału awansowali rywale. W zespole Mariusza Więcka wystąpił nieuprawniony zawodnik i stąd
walkower. Bramki zdobyli: Marcin Mika 2
(11 i 13) - dla Reeboka oraz Krzysztof Papuga (2), Mirosław Gielniewski (4) i Marcin Kosiorek (18) - dla Chińskiej.
Mecze półfinałowe:
 KOWMIR Łowicz - DRUŻYNA-A
Łowicz 7:2 (4:0); br.: Krystian Bolimowski 2 (1 i 5), Kamil Górski 2 (7 i 20), Patryk
Krzeszewski 2 (10 i 19) i Mariusz Jędrzejewski (15) - Michał Wojciechowski (11)
i Mariusz Kwiatkowski (20).
 REEBOK Łowicz - ALCATRAZPRZEDMIEŚCIE Łowicz 5:2 (3:1);
br.: Damian Żurek (1), Daniel Płuszka (3),
Marcin Mika (10) i Mariusz Ochmański
2 (16 i 19) - Dominik Czeczko (5) i Jacek
Budek (20).
Mecz finałowy:
 DRUŻYNA-A Łowicz - REEBOK
Łowicz 3:2 (3:2); br.: Tomasz Rembowski
(6) i Krystian Bolimowski 2 (7 i 9) - Damian
Żurek (1) i Mariusz Ochmański (5).
Puchar Ligi w 2008 roku w 2008 roku
wywalczyła ekipa Drużyny-A, a w ekipie
tej grali: Jarosław Rusek - Kamil Górski,
Tomasz Rembowski (3), Krystian Bolimowski, Grzegorz Czerbniak, Andrzej Grzegorek
i Patryk Krzeszewski (3) - kierownikiem
drużyny jest Mariusz Jędrzejewski.
(p)

Koszykówka - 13. kolejka III ligi

Zabrak³o chyba motywacji
 ŁKS II Łódź - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 84:65 (23:17, 28:15, 14:17, 19:16)
ŁKS II: Kacper Kromer 14, Przemysław
Grabowski 16 (4x3), Adam Bet 15 (3x3), Tomasz Solarek 6 (1x3) i Piotr Sędzicki 4 oraz
Paweł Jankowski 14 (2x3) Paweł Wojdera 9
(1x3), Filip Tonkiel 3 (1x3), Bartosz Pełka
3 (1x3), Michał Michalak 5 (1x3), Tomasz
Chabrowski, Sławomir Kalinowski i Maciej Kaczmarek.
Księżak: Bartosz Włuczyński 20 (4x3),
Rafał Mróz 18 (2x3), Adrian El-Ward 9
(1x3), Piotr Niewiadomski 5 (1x3) i Robert
Kucharek 5 oraz Michał Banasiak 4, Michał
Chojecki 2, Przemysław Duranowski 2
i Maciej Siemieńczuk.
Sędziowali: Michał Płatek i Arkadiusz
Góra (obaj Zduńska Wola).
Łowicz, 2 marca. Zmagania w III lidze
koszykówki powoli dobiegają końca. Ekipa łowickiego Księżaka jest liderem rozgrywek i praktycznie już przed meczem
w Łodzi było wiadomo, że bez względu
na wyniki i tak łowiczanie wywalczą mistrzostwo i awans do gry w turnieju barażowym. W takich spotkaniach trudno jest
się zmotywować do walki. Okazało się,
że w Łodzi to się sprawdziło. Łowiczanie nie zaangażowali się w tym spotkaniu
chyba na sto procent i przegrali wyraźnie

Najcelniej trafiał Bartek Włuczyński (z prawej).
z II zespołem ŁKS. Gospodarze zaczęli
ten mecz bardzo dobrze . Po trzech minutach prowadzili 7:2. W kolejnych minutach łowiczanie powoli odrabiali stratę, jed-

Koszykówka - 13. kolejka III ligi mężczyzn

Mamy co najmniej drugie
Niezależnie od wyników ostatnich meczów sezonu 2007/2008 w III lidze mężczyzn Łódzkiego Związku Koszykówki
ekipa łowickiego Księżaka ma już pewny
awans do rozgrywek strefowych. Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego
mogą sobie pozwolić nawet na porażkę ze
Startem i nawet w wypadku wygranych ŁKS
II i Ósemki w „małej tabelce” łowiczanie zajmą co najmniej drugie miejsce.
1. ŁKS II Łódź
4 7 318:288
2. Księżak Łowicz
4 6 275:296
3. Ósemka Skierniewice
4 5 272:281
Zaległy mecz 10. kolejki III ligi:
AZS II Kutno - PKK 99 Pabianice 103:81.
13. kolejka III ligi:
Start Łódź - AZS II Kutno 71:72, ŁKS
II Łódź - UMKS Księżak Łowicz 84:65,
Ósemka Skierniewice - Junak Radomsko

94:69, Basket-Squad Łódź - PKK 99 Pabianice 85:71.
1. Księżak Łowicz (1)
13 23 1057:857
2. ŁKS II Łódź (2)
13 22 1010:879
3. Ósemka Skierniewice (3) 13 22 1030:897
4. AZS II Kutno (4)
13 21 977:960
5. Basket-Squad Łódź (5) 13 19 984:993
6. PKK 99 Pabianice (6)
13 18 1015:921
7. Junak Radomsko (7)
13 16 883:1133
8. Start Łódź (8)
13 15 843:1159
W ostatniej już - 14. kolejce III ligi
ŁZKosz, która odbędzie się w weekend
7-9 marca, zagrają: piątek - godz. 20.00:
Start Łódź - UMKS Księżak Łowicz, niedziela - godz. 12.00: Junak Radomsko - ŁKS
II Łódź, godz. 16.00: PKK 99 Pabianice Ósemka Skierniewice i godz. 17.00: AZS
II Kutno - Basket-Squad Łódź.
(p)

nak ostatecznie przegrali pierwszą kwartę
23:17. Dużo gorzej było w drugiej odsłonie. Miejscowi byli bardzo skuteczni. Trafili cztery „trójki” i w 17. minucie wygrywali już 45:24. Później dwie „trójki” trafił
Bartosz Włuczyński i przewaga nieco
stopniała, ale za chwilę znów na tablicy wynik był bardzo niekorzystny.
Po przerwie podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego prowadzili wyrównana grę, ale wynik już był praktycznie ustalony. ŁKS kontrolował przebieg
spotkania i wygrał wysoko.
Po spotkaniu kapitan łowiczan - Robert Kucharek powiedział: Tą porażką
nie należy się zbytnio przejmować. Zagraliśmy słabsze spotkanie, ponieważ brakowało motywacji do gry. Nie było pełnego zaangażowania. Ponadto chcieliśmy przećwiczyć
nowe założenia taktyczne, które powoli będziemy doskonalić. Najważniejsze mecze
dopiero przed nami. Teraz trzeba już myśleć
o turnieju strefowym, gdzie trzeba zagrać na
wysokim poziomie.
W ostatniej kolejce koszykarze Księżaka zagrają w piątek o godz. 20.00 ze Startem Łódź i tu będą już zdecydowanym faworytem spotkania.
Zbigniew Łaziński
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Lekkoatletyka - XXVIII Półmaraton Wiązowski

£owiczanie w Wi¹zownej
sezonem który   zaczyna się
Wiązowna, 2 marca.
już niebawem.  
Spora grupa łowiczan wyDrugi z łowiczan - Łustartowała w XXVIII Półkasz Zagawa stwierdził:
maratonie Wiązowskim. OrNiestety nie wypadłem zbyt
kan Emma nie wystraszył
dobrze, ponieważ wcześniejzawodników i organizatorzy
sze liczne kontuzje i choroby,
odnotowali rekordową liczbę
które musiałem leczyć antyzawodników, którzy zgłosili
biotykami nie pozwoliły mi na
się do startu. Biegacze mogli
odpowiednie przygotowanie
się sprawdzić na dwóch dydo początku sezonu. Mam nastansach: 5 km i 21,097 km.
dzieję, że teraz wszystko pójPunktualnie o 12.00 sygnał do Sebastian Kosęda
dzie, jak należy. Na trasie wastartu dał wystrzał z armaty
runki były ciężkie ponieważ w
i zawodnicy ruszyli na trasę.
drugiej części dystansu muNajlepiej z grupy łowicsieliśmy zmagać się z silnym
kiej zaprezentował się nasz
wiatrem. Wszystko to złożyło
klasowy zawodnik - Sebasię na mój nie do końca sastian Kosęda, który zajął
tysfakcjonujący wynik - 18.31
piąte miejsce. Sebastian po
min z miejscem 24/170.
zawodach powiedział: ZaW zawodach zadebiutowody w Wiązownej to kolejwali dwaj młodzi łowiczany sprawdzian formy przed
nie Sebastian Adamas
sezonem. Wypadł on całkiem
(1989) oraz najmłodszy Manieźle, noga „podawała” Witold Goszczycki
teusz Zagawa (1991). Obaj
i wiemy, że praca jaką wykonaliśmy w ostatnim czasie powoli przynosi z osiągniętych wyników byli zadowoleni
spodziewane efekty. Po tym starcie mój tre- i miejmy nadzieje, że to ich początek miłej
ner wie nad czym musimy jeszcze pracować przygody z bieganiem.
W półmaratonie wystartował Witold
i jakie elementy treningowe poprawić. Czas
jaki uzyskałem, to już niezłe bieganie. Wa- Goszczycki, który z czasem 1:46,20 h zajął
runki na trasie były fatalne - zimno a dodat- 246. miejsce na 466. startujących.
15:17
kowo wiało okropnie, co pewnie wypaczyło 1. Michał Bernardelli (AZS UW)
15:27
nieco wyniki końcowe. Walka na trasie była 2. Tomasz Buczak (Agros Zamość)
15:29
bardzo zacięta. Tego dnia w Wiązownej po- 3. Sławomir Kąpiński (TKKF Płock)
jawiła się liczna grupa dobrych zawodników 5. Kosęda Sebastian (AZS AWF W-wa) 15:39
z całego kraju. Poziom tegorocznej piątki był 24. Łukasz   Zagawa (UKS 1 Łowicz) 18:31
21:48
bardzo wysoki. Z tym czasem w zeszłym roku 50. Sebastian Adamas (Łowicz)
23:35
wygrałbym ten bieg! Teraz czas wrócić do 75. Mateusz Zagawa (Łowicz)
Zbigniew Łaziński
mocnego treningu i szlifować formę przed

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 6 marca:
 9.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowych
IMS w minikoszykówce dziewcząt;
l 10.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana Pawła
II 3; Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia
LZS w halowej piłce nożnej kobiet;
Piątek, 7 marca:
 15.30-20.00 - hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2; 17. kolejka 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;
 18.30-22.00 - hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2; 16. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej; godz.
18.30: TKKF BS Głowno - TKKF Księżak
Łowicz, godz. 20:00: Dzi-koś-ć Chąśno Voley Płock, LZS Retki - Olczak-Iskra Łowicz i Boys Skierniewice - Zjadacze Skierniewice. Pauza: TKKF Expandor Głowno;
Sobota, 8 marca:
 10.00 - hala OSiR nr 2; mecz finałów
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice;
 10.00 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - Pogoń
Zduńska Wola;
 12.00 - stadion OSiR; sparingowy
mecz piłki nożnej Michałowicza: Pelikan
Łowicz - MULKS Łask;
 13.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana Pawła
II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki

juniorów U-18: UMKS Księżak Łowicz UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski;
 14.00 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II
3; sparingowy mecz piłki nożnej Górskiego: Pelikan Łowicz - Widok Skierniewice;
 15.30 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Czarni Bednary;
Niedziela, 9 marca:
 9.30 - sala kominkowa MWSH-P,
ul. Sienkiewicza; Zawody Szachowe SeniorówiJuniorówoPucharRektoraMWSHP;
 11.00 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej seniorów:
Pelikan II Łowicz (V liga) - Witonia Osiek
(V liga);
 13.30 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej Kuchara:
Pelikan Łowicz - Wisła Płock;
 15.30 - stadion OSiR, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej Deyny: Pelikan Łowicz - Orkan Sochaczew;
 17.00-18.30 - hala OSiR nr 1; 4. kolejka
Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF;
godz. 17.00: Afera Łowicz - Chiny-Alcatraz
Łowicz, godz. 17.30: Oldboy Boczki - Pałac
Nieborów i godz. 18.00: Księżak Łowicz Cygany Bielawy. Pauza: Dagram Łowicz;
Wtorek, 11 marca:
 15.00 - sala widowiskowa SP 1 w Łowiczu, ul. Kaliska 12; Łowicka Gala Sportu - sportowe podsumowanie 2007 roku;
Środa, 12 marca:
 9.00 - hala OSiR nr 2; Miejska Gimnazjada Szkolna w piłce siatkoej chłopców;
Czwartek, 13 marca:
 9.30 - hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2;
finał Powiatowej Gimnazjady Szkolnej
w piłce siatkowej dziewcząt.
(p)

Powiatowe mistrzostwa w Bolimowie

Dziś - w czwartek 6 marca rozegrany ma zostać w Bolimowie
V Turniej im. Andrzeja Kasterskiego, będący mistrzostwami powiatu
skierniewickiego szkół podstawowych w halowej piłce nożnej.
Organizatorami konkursu są Gminny
Ośrodek Kultury w Bolimowie, Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Skierniewi-

cach i skierniewickie starostwo powiatowe.
Zawody rozpoczną się o 10.00 w bolimowskiej hali sportowej.
Zdobywcy otrzymają puchary: za I
miejsce będzie to puchar starosty skierniewickiego. Przyznane też zostaną statuetki dla najlepszego strzelca, bramkarza
i zawodnika. Trzy pierwsze zespoły otrzymają medale.
(wcz)

38

SPORT 

SPORT 

SPORT 

SPORT

6.03.2008 r.

Kadra KS Pelikan - wiosna ’2008:

Wiele sobie obiecujemy po występach „nowego” Pelikana.

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Obiecuj¹ca próba generalna
podobać. Łowiczanie zapre ZNICZ Pruszków - PELIzentowali się bardzo solidnie
KAN Łowicz 0:1 (0:0)
na tle Znicza, a jedyna bramka
0:1 - Maciej Wyszogrodzki (63).
wpadła w 63. minucie. Kontrę
Znicz: Bieniek (46 Pazdan) - Lewbiało-zielonych rozpoczął deczuk (70 Maciej Rybaczuk), Piobiutujący w Pelikanie Arkatrowski, Kowalski (65 Herman), Jadiusz Sojka (w przeddzień,
nuszewski (70 Mikołaj Rybaczuk)
w ostatnim dniu „okienka
- Florian (64 Rackiewicz), Osoliński
transferowego” podpisany
(46 Kokosiński), Zawistowski, Kaczz min został kontrakt niemarek (46 Grzeszczyk) - Paluchowski
malże w „ciemno”). Napast(46 Feliksiak), Lewandowski (46
nik występujący ostatnio
Charles Nwaogu Uchenna).
w Polonii Bytom zagrał piłkę
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka,
do Roberta Wilka, który poPacan, Staniek, Petřík - Wyszogrodzdał do „Mumii” Wyszogrodzki, Łochowski (64 Gawlik), Hyży
kiego, a uderzenie zza pola
(75 Kowalczyk), Wilk, Cichoń - Sojkarnego zaskoczyło pruszka (80 Jóźwiak).
kowskiego bramkarza - PawCzerwona kartka: Dawid Florian
ła Pazdana.
(64. minuta, za brutalny faul).
Minutę później doszło do
Piastów, 1 marca. Jeśli mecz ze
bardzo nieprzyjemnej sytuZniczem można uznać za próbę geneacji. Wypożyczony z Lecha
ralną przed rundą wiosenną w II lidze
Poznań Dawid Florian nieto kibice Pelikana mają prawo wiele
bezpiecznie zaatakował Misobie po grze łowiczan obiecywać.
chała Łochowskiego,
W Piastowie biało-zieloni pokonaa sędzia ukarał go czerwoli Znicza Pruszków 1:0 (0:0), a bramną kartką. Miejmy nadzieję,
kę w 63. minucie zdobył Maciej Wyże ten brutalny faul nie wyszogrodzki. Sobotnie spotkanie
rozgrywane było w ciężkich warun- To była bardzo obiecująca próba generalna Pelikana eliminuje Łochowski z gry
ze Stalą.
(p)
kach, ale mimo wszystko mogło się (fot.: Ł. Mierzwiński).

Piłka siatkowa - 14. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

I-ligowcy powoli finiszuj¹

Łowicz, 29 lutego. W I lidze Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej zawodnicy powoli finiszują. Do końca zmagań pozostały już tylko trzy kolejki
i wszystko wskazuje na to, że mistrza Łowicza na rok 2008 już znamy. W 14. kolejce tytuł przybliżył się do siatkarzy z Płocka, którzy pokonali zdecydowanie i pewnie
ekipę LZS Retki.
Zacięty pojedynek stoczyli młodzi zawodnicy z Olczak Iskry Łowicz, którzy
niespodziewanie wygrali 3:2 z ekipą Boys
Skierniewice, która ostatnio pokonała przecież Voley Płock.
W derbach Głowna lepsi okazali się siatkarze z TKKF Ekspandor, którzy wygrali
3:1 z TKKF BS Głowno. Łowicki TKKF
Księżak podejmował Dzi-koś-ć Chąśno.

To był ważny mecz dla obu ekip. Punkty
za zwycięstwo mogły decydować o ostatnim miejscu w tabeli. Pierwszego seta wygrała Dzi-koś-ć, która równie dobrze grała
w drugiej partii, ale tylko do stanu 22:18.
Później coś się zacięło i przestało iść. Księżak złapał wiatr w żagle wygrał drugiego
seta 27:25. Później obydwie ekipy grały
w kratkę, a w tie-breaku więcej szczęścia
mieli łowiczanie, którzy wygrali 15:12. Jednak zespół Michała Kośmidra zdobył jeden punkt i dzięki małym punktom jest na
przedostatniej pozycji.
14. kolejka I ligi AMŁ:
 OLCZAK ISKRA Łowicz - BOYS
Skierniewice 3:2 (25:15, 23:25, 25:20,
17:25, 15:12)
 TKKF EXPANDOR Głowno -

TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 3:1
(29:27, 18:25, 25:22, 26:24)
 VOLEY Płock - LZS Retki 3:0
(25:16, 25:18, 25:19)
 TKKF KSIĘŻAK Łowicz - DZIKOŚ-Ć Chąśno 3:2 (19:25, 27:25, 17:25,
25:18, 15:12)
Pauza: ZJADACZE Skierniewice.
1. Voley Płock
13 34 37:8
2. TKKF Expandor Głowno 13 28 29:14
3. TKKF BS Głowno
11 22 25:16
4. LZS Retki
11 17 22:18
5. Boys Skierniewice
13 15 22:29
6. Zjadacze Skierniewice
12 14 19:27
7. Olczak Iskra Łowicz
12 11 13:32
8. Dzi-koś-ć Chąśno
11 10 16:29
9. TKKF Księżak
13 10 18:35
Zbigniew Łaziński

 Bramkarze:
1. Jędrzejewski Mariusz
27.05.1984
Łowicz
180
78
2. Ludwikowski Marcin
21.12.1977
Ostrów Wlkp.
195
81
3. Studziński Jakub
24.04.1987
Lipsko
183
83
 Obrońcy:
4. Brzózka Michał
10.10.1983
Płońsk
177
75
5. Czerbniak Zbigniew
16.04.1972
Łowicz
190
92
6. Pacan Marcin
16.11.1981
Jelenia Góra
192
90
7. Pastuszka Maciej
03.03.1977
Kielce
176
70
8. Petřík Josef
18.09.1980
Hradec Králové
9. Pomianowski Przemysław
13.04.1986
Łowicz
180
73
10. Staniek Marcin
21.07.1980
Wodzisław Śl.
186
72
11. Styszko Tomasz
27.10.1974
Łowicz
185
86
 Pomocnicy:
12. Adamczyk Michał
16.05.1979
Łowicz
174
70
13. Cichoń Przemysław
25.10.1978
Kielce
176
70
14. Gawlik Piotr
03.10.1981
Łowicz
188
81
15. Hyży Robert
29.04.1975
Łódź
186
86
16. Jóźwiak Bogdan
17.07.1970
Raciąż
171
75
17. Kardasz Adam
01.11.1983
Bydgoszcz
195
79
18. Kaźmierczak Jakub
04.02.1987
Poznań
172
73
19. Łochowski Michał
19.12.1977
Łask
180
75
20. Wyszogrodzki Maciej
29.01.1986
Łowicz
174
67
 Napastnicy:
21. Kosiorek Marcin
25.04.1986
Sochaczew
171
68
22. Kowalczyk Radosław
01.06.1973
Łódź
169
68
23. Sojka Arkadiusz
09.06.1980
Krosno Odrzańskie 178
72
24. Wilk Robert
21.07.1969
Łowicz
181
80
 PRZYBYLI:
Przemysław Cichoń (Korona Kielce), Adam Kardasz (Victoria Koronowo), Marcin Ludwikowski (Mieszko Gniezno), Maciej Pastuszka (Hetman Zamość), Josef Petřík (FC Slovan Liberec - Czechy), Arkadiusz Sojka (Polonia Bytom), Marcin Staniek (Walka Makoszewy Zabrze).
 UBYLI:
Kamil Goryszewski (Concordia Piotrków Trybunalski), Rafał Gospoś (MKS Kutno), 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).
 DZIAŁACZE:
Prezes: Jolanta Papuga, trener: Bogdan Pisz, kierownik drużyny: Andrzej Miziołek, lekarz: dr Piotr Pochwała i trener odnowy biologicznej: Piotr Gołaszewski. (p)

Zapraszamy na 20. kolejkę II ligi

Ze Stalówk¹ o powtórkê
W jesiennym meczu Pelikan odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w historii w II lidze pokonując Stal Stalowa Wola aż 5:0.
W meczach 2007 roku Stal zdobyła jednak aż 21. punktów, a łowiczanie 9. Marząc
o utrzymaniu trzeba po prostu ten mecz wygrać… Do Stalowej Woli wybiera się spora
rzesza kibiców z Łowicza.
20. kolejka – 8-9 marca (sobota - niedziela): STAL Stalowa Wola - PELIKAN

Łowicz (sobota - godz. 14.00), ŁKS Łomża - POLONIA Warszawa (S - 14.00), GKS
Jastrzębie - ODRA Opole (S - 16.30), ARKA
Gdynia - PODBESKIDZIE Bielsko Biała
(S - 17.00), WISŁA Płock - MOTOR Lublin (S - 17.00), ŚLĄSK Wrocław - KMITA
Zabierzów (S - 18.30), TUR Turek - WARTA Poznań (N - 11.00), ZNICZ Pruszków GKS Katowice (N - 12.00) i PIAST Gliwice
- LECHIA Gdańsk (N - 14.40).
(p)

Piłka nożna - tabela po 19. kolejkach II ligi

Zaczynamy goniæ?

1. Śląsk Wrocław (2)
19 37 33-15
10-7-2
9 21 23-4
10 16 10-11
2. Piast Gliwice (1)
19 37 26-14
10-7-2
9 21 19-8
10 16 7-6
3. Lechia Gdańsk (4)
19 35 33-20
10-5-4 10 23 21-6
9 12 12-14
4. Arka Gdynia (3)
19 34 32-14
11-6-2
9 23 22-5
10 16 10-9
5. Polonia Warszawa (5)
19 32 28-17
9-5-5 10 25 19-6
9 7 9-11
6. Znicz Pruszków (8)
19 31 30-18
9-4-6
9 12 16-11 10 19 14-7
7. GKS Jastrzębie (7)
19 29 30-29
8-5-6
9 18 16-10 10 11 14-19
8. Wisła Płock (6)
19 29 34-31
8-5-6
9 15 16-12 10 14 18-19
9. GKS Katowice (10)
19 26 25-23
7-5-7 10 18 17-8
9 8 8-15
10. Podbeskidzie Bielsko-B. (9) 19 25 23-12
9-4-6 10 19 13-5
9 12 10-7
11. Odra Opole (12)
19 24 17-21
7-3-9 10 17 11-9
9 7 6-12
12. Motor Lublin (13)
19 22 21-34
6-4-9 10 12 8-8
9 10 13-26
13. Tur Turek (11)
19 22 16-21
5-7-7
9 14 9-8
10 8 7-13
14. Stal Stalowa Wola (15)
19 21 18-32
6-3-10 9 13 11-11 10 8 7-21
15. ŁKS Łomża (14)
19 18 23-35
5-3-11 9 8 12-17 10 10 11-18
16. Warta Poznań (16)
19 16 14-29
3-7-9 10 11 8-13
9 5 6-16
17. Kmita Zabierzów (17)
19 9 11-25
0-9-10 10 5 7-12
9 4 4-13
18. Pelikan Łowicz (18)
19 9 20-44
2-3-14 10 8 14-20
9 1 6-24
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansują
do Orange Ekstraklasy, trzecia drużyna rozgrywa mecz barażowy, w I lidze zagrają zespoły z miejsc 4-14, a zespoły z miejsc 15-18 zagrają w przyszłym sezonie w II lidze. Arka została ukarana odjęciem 5. punktów, a Podbeskidzie - 6.
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Klasyfikacja fair-play „Sportowych Faktów”

Pelikan liderem

1. Pelikan Łowicz
2. Piast Gliwice
3. Kmita Zabierzów
4. Tur Turek
5. Arka Gdynia
6. Znicz Pruszków
7. GKS Katowice
8. Podbeskidzie B-B.
9. GKS Jastrzębie
10. Motor Lublin
11. Polonia Warszawa
12. Lechia Gdańsk
13. Wisła Płock
14. Śląsk Wrocław

30
30
41
37
39
41
40
40
38
41
46
46
46
55

1
1
2
2
2
1
2
3
3
5
5
3
3
2

0
1
1
4
2
2
3
3
1
3
3
5
1
1

15. Stal Stalowa Wola
43 6 3 143
16. Warta Poznań
49 5 4 160
17. Odra Opole
54 2 1 170
18. ŁKS Łomża
50 5 4 170
W kolejnych kolumnach: ilość żółtych kartek (za pierwszą kartkę danego zawodnika
- 1. punkt, za drugą - 2, za trzecią - 3, itd.),
ilość czerwonych kartek (za pierwszą kartkę danego zawodnika - 5. punktów, za drugą
- 10, za trzecią - 15, itd.), ilość podyktowanych rzutów karnych przeciwko zespołowi
(za każdy - 1. punkt), ilość punktów straconych ogółem.
(www.sportowefakty.pl)

60
67
73
83
87
108
109
109
110
110
129
133
124
140

Oni grali w Pelikanie… - jesień ’07

Czerbniak Zbigniew
Pacan Marcin
Hyży Robert
Adamczyk Michał
Gawlik Piotr
Rozkwitalski Michał
Kosiorek Marcin
Znyk Łukasz
Wilk Robert
Brzózka Michał
Terlecki Maciej
Jóźwiak Bogdan
Wodniok Rafał
Kowalczyk Radosław

18
17
16
16
15
15
15
14
14
12
12
11
10
10

17
17
9
8
10
7
1
12
10
7
6
5
6
4

1
4
2
0
0
4
0
0
10
0
0
0
0
0

3
4
2
1
3
1
2
5
2
2
1
1
1

1
-

Styszko Tomasz
10 2 0 1 Jędrzejewski Mariusz
7 7 0 - Studziński Jakub
7 7 0 - Łochowski Michał
6 4 0 1 Goryszewski Kamil
5 3 0 - Nowogórski Robert
4 4 0 - Pomianowski Przemysław 4 2 0 1 Szczypciak Robert
4 0 0 - - W finale zagrały ekipy reprezentujące samorządy miejski i powiatowy.
Stróż Honorat
3 0 0 - Piłka nożna - II Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
Nowotka Paweł
1 1 0 - W kolejnych kolumnach: ilość meczów rozegranych, ilość całych spotkań, ilość goli,
ilość żółtych kartek i ilość czerwonych kartek.
(p)

Tym razem ³owicki fina³

Sparingi KS Pelikan - zima 2008
26.01.2008:
 PELIKAN Łowicz - WARTA Sieradz 2:0 (0:0); br.: Robert Wilk (11) i Adam
Kardasz (44).
30.01.2008:
 PELIKAN Łowicz - UKS SMS Łódź
2:1 (2:1); br.: Piotr Bajdziak (21) i Marcin
Pacan (36 karny) - Bartosz Szaraniec (15).
2.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - ALUMINIUM
Konin 2:2 (1:0); br.: Robert Wilk (38) i
Marcin Kosiorek (90) - Aleksander Kamoda 2 (74 i 85).
6.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - OKĘCIE Warszawa 5:1 (0:0); br.: Robert Wilk 2 (47 i 88),
Piotr Gawlik 2 (65 i 78) i Robert Hyży (90)
- Rafał Chmielewski (89).
9.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 3:0 (1:0); br.: Maciej
Pastuszka (2), Adam Kardasz (70) i Piotr
Gawlik (84).
13.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - HETMAN Zamość 0:1 (0:0); br.: Jakub Cieciura (90+1).
16.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - ŁKS Łódź 3:2
(2:2); br.: Mariusz Gnyla (27), Marcin Pa-

can (41) i Adam Kardasz (66) - Ensar Arifović (10) i Jovino Soares Viana Júnior (21
karny).
20.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - ŚWIT Nowy
Dwór Mazowiecki 2:1 (0:0); br.: Zbigniew
Czerbniak (76) i Piotr Gawlik (89) - Dariusz
Zjawiński (63).
23.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - OKS 1945 Olsztyn 2:0 (1:0); br.: Przemysław Cichoń (26) i
Michał Adamczyk (72).
27.02.2008:
 PELIKAN Łowicz - OKS Otwock
1:1 (0:1); br.: Marcin Pacan (88) - Jarosław
Kęsek (31).
1.03.2008:
 ZNICZ Pruszków - PELIKAN Łowicz 0:1 (0:0); br.: Maciej Wyszogrodzki (63).
Statystyki: ilość meczów - 11, zwycięstwa
- 7, remisy - 3, porażki - 1. Bramki: 23-9.
Strzelcy: po 4 - Robert Wilk i Piotr Gawlik,
po 3 - Adam Kardasz i Marcin Pacan oraz
po 1 - Michał Adamczyk, Piotr Bajdziak,
Przemysław Cichoń, Zbigniew Czerbniak,
Mariusz Gnyla, Robert Hyży, Marcin Kosiorek, Maciej Pastuszka i Maciej Wyszogrodzki.
(p)

Terminarz II ligi KS „Pelikan” - wiosna ’08:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

8.03.2008
16.03.2008
22.03.2008
30.03.2008
5.04.2008
13.04.2008
19.04.2008
27.04.2008
30.04.2008
4.05.2008
7.05.2008
11.05.2008
17.05.2008
21.05.2008
24.05.2008

So
Ni
So
Ni
So
Ni
So
Ni
Śr
Ni
Śr
Ni
So
Śr
So

14.00
11.15
14.00
11.15
18.00
11.15
19.00
11.15
17.00
11.15
17.00
11.15
17.00
17.00
17.00

Stal Stalowa Wola - Pelikan
Pelikan - Arka Gdynia
Tur Turek - Pelikan
Pelikan - Piast Gliwice
Wisła Płock - Pelikan
Pelikan - GKS Jastrzębie
Polonia Warszawa - Pelikan
Pelikan - Odra Opole
Motor Lublin - Pelikan
Pelikan - Lechia Gdańsk
Warta Poznań - Pelikan
Pelikan - Podbeskidzie Bielsko-Biała
ŁKS Łomża - Pelikan
Kmita Zabierzów - Pelikan
Pelikan - GKS Katowice

Najskuteczniejsi w II lidze
11 goli - Sławomir Peszko (Wisła),
10 goli - Robert Wilk (Pelikan),
9 goli - Robert Lewandowski (Znicz),
8 goli - Hubert Jaromin (GKS Katowice), Daniel Koczon (Motor), Przemysław
Łudziński (Śląsk), Olgierd Moskalewicz
(Arka), Maciej Rogalski (Lechia) i Bartosz
Wiśniewski (Znicz),
7 goli - Łukasz Adamski (ŁKS), Ugochukwu Michael Enyinnaya (Odra), Patryk

Samorządowców

Klofik (Śląsk), Dariusz Kołodziej (Podbeskidzie), Robert Żbikowski (GKS Jastrzębie),
6 goli - Piotr Cetnarowicz (Lechia), Bartosz Karwan (Arka), Wojciech Kędziora
(Piast) i Marcin Wachowicz (Arka),
m.in. 4 gole - Marcin Pacan (Pelikan)
i Michał Rozkwitalski (Pelikan),
min. 2 gole - Robert Hyży (Pelikan),
m.in 1 gol - Zbigniew Czerbniak (Pelikan).
(p)

Łowicz, 1 marca. Tym razem dziewięć
zespołów (przed rokiem osiem) wystąpiło
w II Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Samorządowców w halowej piłce nożnej,
a ostatecznie puchar za pierwsze miejsce
przewodniczący Rady Miejskiej Łowicza Henryk Zasępa wręczył kapitanowi gospodarzy - Leszkowie Plichcie. W pierwszej edycji łowiczanie prowadzeni do boju
przez wiceburmistrza Łowicza - Bogusława Bończaka musieli uznać wyższość rywali ze Skierniewic, ale tym razem okazali
się lepsi od pozostałych rywali. Dwukrotnie
zmierzyli się tego dnia z drużyną Starostwa
Powiatowego w Łowiczu. Najpierw zremisowali w rozgrywkach grupowych 1:1,
a w meczu decydującym o mistrzostwie wygrali 1:0. Autorem „złotego” gola był Robert Wilk. Zatem ekipa Powiatu Łowickiego, pod wodzą przewodniczącego rady
- Marcina Kosiorka, podobnie jak rok
temu zajęła drugie miejsce.
GRUPA A:
 Miasto Łowicz - Gmina Chąśno 2:1 (1:1); br.: Waldemar Kret 2 - Konrad Ścibor.
 Powiat Łowicz - Miasto Łowicz 1:1 (1:0); br.: Piotr Słoma - Grzegorz
Wojciechowski.
 Gmina Chąśno - Powiat Łowicz
2:2 (0:1); br.: Dariusz Reczulski i Mariusz
Jabłoński - Piotr Słoma 2.
1. Miasto Łowicz
2 4 3-2
2. Powiat Łowicz
2 2 3-3
3. Gmina Chąśno
2 1 3-4
GRUPA B:
 Miasto Pabianice - MIASTO Sieradz 0:1 (0:1); br.: Mariusz Wróbel.
 PASTWOWA STRAŻ RYBACKA
Łódź - Miasto Pabianice 2:2 (1:1); br.:
Krzysztof Sajda 2 - Dariusz Słowiński 2.
 MIASTO Sieradz - PASTWOWA
STRAŻ RYBACKA Łódź 0:0
1. Miasto Sieradz
2 4 1-0
2. PSR Łódź
2 2 2-2
3. Miasto Pabianice
2 1 2-3
GRUPA C:
 Miasto Tomaszów Mazowiecki
- Gmina Nieborów 1:1 (0:0); br.: Karol
Poborski - Piotr Zrazek.
 Gmina Nieborów - Miasto Kutno 0:1 (0:0); br.: Rafał Wawrzyńczak.
 Miasto Kutno - Miasto Tomaszów Mazowiecki 2:2 (0:1); br.: Rafał
Wawrzyńczak i Piotr Józefacki - Karol Poborski i Piotr Lewandowski.
1. Miasto Kutno
2 4 3-2
2. Miasto Tomaszów Maz.
2 2 3-3
3. Gmina Nieborów
2 1 1-2
Mecze półfinałowe:
 Miasto Łowicz - PASTWOWA
STRAŻ RYBACKA 2:0 (2:0); br.: Jacek
Haczykowski 2.

 MIASTO Sieradz - Miasto Tomaszów Mazowiecki 1:0 (1:0); br.: Mariusz Wróbel.
 Miasto Kutno - Powiat Łowicz 0:3 (0:3); br.: Piotr Słoma 2 i Maciej Kolos.
Mecze Finałowe o miejsce 7-9:
 Miasto Pabianice - Gmina Nieborów 1:3 (1:0); br.: Rafał Boczkiewicz Daniel Grzywacz 2 i Piotr Zrazek.
 Gmina Chąśno - Miasto Pabianice 1:2 (0:2); br.: Konrad Ścibor - Jan Kaczorowski i Rafał Boczkiewicz.
 Gmina Nieborów - Gmina Chąśno 3:0 (2:0); br.: Daniel Tryngiel 2 i Daniel Grzywacz.
1. Gmina Nieborów
2 6 6-1
2. Miasto Pabianice
2 3 3-4
3. Gmina Chąśno
2 0 1-5
Mecze Finałowe o miejsce 4-6:
 Miasto Tomaszów Mazowiecki Miasto Kutno 1:5 (0:2); br.: Jarosław
Szałamacha - Gracjan Wlaziński 4 i Rafał
Wawrzyńczak.
 PASTWOWA STRAŻ RYBACKA
Łódź - Miasto Tomaszów Mazowiecki
1:0 (1:0); br.: Marcin Majchrzak.
 Miasto Kutno - PASTWOWA
STRAŻ RYBACKA Łódź 1:2 (2:1); br.:
Dawid Kubiński i Macin Majchrzak - Piotr
Józefacki.
1. PSR Łódź
2 6 3-1
2. Miasto Kutno
2 3 6-3
3. Miasto Tomaszów Maz.
2 0 1-6
Mecze Finałowe o miejsce 1-3:
 Powiat Łowicz - MIASTO Sieradz 0:2 (0:1); br.: Piotr Słoma 2.

 Miasto Łowicz - MIASTO Sieradz 3:1 (2:0); br.: Robert Wilk 2 i Waldemar Kret – Mariusz Wróbel.
 Miasto Łowicz - Powiat Łowicz
1:0 (1:0); br.: Robert Wilk.
1. Miasto Łowicz
2 6 4-1
2. Powiat Łowicz
2 3 2-1
3. Miasto Sieradz
2 0 1-5
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:
1. Miasto Łowicz
5 13 9-3
2. Powiat Łowicz
5 8 8-4
3. Miasto Sieradz
5 7 3-5
4. PSR Łódź
5 8 5-5
5. Miasto Kutno
5 7 9-8
6. Miasto Tomaszów Maz.
5 2 4-10
7. Gmina Nieborów
4 7 7-3
8. Miasto Pabianice
4 4 5-7
9. Gmina Chąśno
4 1 4-9
Najlepszym strzelcem w turnieju został
Piotr Słoma (Powiat Łowicz), który zdobył siedem goli, najlepszym bramkarzem
turnieju wybrano Łukasz Niedzielskiego (Powiat Łowicz), a nagrodę fair-play
otrzymał Witold Kunikowski (Gmina
Chąśno).
W reprezentacji łowickich samorządowców grali: Łukasz Niedzielski - Robert
Wilk (3), Waldemar Kret (3), Jacek Haczykowski (2), Grzegorz Wojciechowski (1),
Piotr Pochwała, Bogusław Bończak i Leszek Plichta.
Drugie miejsce zajęli natomiast gracze
Powiatu Łowickiego, a w zespole tym wystąpili: Zbigniew Łaziński - Piotr Słoma (7),
Maciej Kolos (8), Przemysław Plichta, Krystian Krawczyk, Jacek Zrazek i Radosław
Paweł A. Doliński
Gosławski.

Leszek Plichta (z lewej) odebrał puchar.
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Futsal - finał I ligi ŁoLiF

Zatorze mistrzem £owicza!
Łowicz, 1 marca. Po raz pierwszy
w historii rozgrywek I ligi ŁoLiF-u, czyli
Łowickiej Ligi Futsalu (wcześniej Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej) o mistrzostwie Łowicza zadecydował dodatkowy
mecz, w którym zmierzyły się ekipy Zatorza-Reki Mag i Blockersów-Intermarche.
Ekipa „Szaraków” prowadziła już, po bramkach Grzegorza Cipińskiego i Radosława Domińczaka, 2:0, ale po końcowej
syrenie na tablicy świetlnej w hali sportowej
łowickiego OSiR nr 1 widniał wynik remisowy 2:2. Po odgwizdanym przetrzymaniu
piłki przez Rafała Gosposia kontaktową
bramkę zdobył Jakub Jędrachowicz,
a wkrótce wyrównał Jakub Papuga. O tytule zadecydowały więc rzuty karne, w których lepsi okazali się gracze Zatorza.
W pierwszej serii rzutów karnych zawodnicy obu zespołów byli skuteczni
w stu procentach. Bramki dla „Blokowych”
strzelali: Maciej Jędrachowicz, Jakub Jędrachowicz i Jarosław Burzykowski, a
w ekipie Zatorza: Cipiński, Arek Przyżycki i Patryk Woźniak. Remis 3:3 i dopiero w czwartej serii rozstrzygnęła się walka
o mistrzostwo: Jakub Papuga trafił w pierś
Gosposia, a Cipiński dopełnił formalności.
Taniec radości, gratulacje od rywali i duże
brawa od zgromadzonej publiczności. Po
bardzo wyrównanym finale minimalnie lepsi
okazali się gracze z dzielnicy „za torami”.

Pelikan w końcówce meczu ze Startem Otwock uratowali remis.

Mecz finałowy I ligi ŁoLiF:
 ZATORZE-REKI-MAG Łowicz
- BLOCKERSI-INTERMARCHE Łowicz 2:2 (1:0), w rzutach karnych 4:3;
br.: Grzegorz Cipiński (9) i Radosław Domińczak (11) - Jakub Jędrachowicz (12)
i Jakub Papuga (14).
Zatorze: Rafał Gospoś - Grzegorz Cipiński, Paweł Kutkowski, Sylwester Knera i Radosław Domińczak oraz Arkadiusz Przyżycki, Patryk Woźniak i Mateusz Piechowski.
Blockersi: Kamil Karmelita - Jakub Jędrachowicz, Maciej Jędrachowicz, Jakub Papuga i Jarosław Burzykowski oraz Łukasz Papuga i Piotr Skoneczny.
Sędziowali: Krzysztof Grzyb i Sylwester Sokół (obaj Łowicz). Żółte kartki: Maciej Jędrachowicz i Kamil Karmelita (obaj
Blockersi).
1. Zatorze Łowicz (1)
11 28 37-15
2. Blockersi Łowicz (1)
11 28 36-14
3. Dagram-AT Łowicz (4)
11 23 39-23
4. Pędzące Imadła Łowicz (6) 11 22 52-24
5. Drużyna-A Łowicz (3)
11 22 36-26
6. Akumulatory Kutno (5)
11 19 40-27
7. Dach-Lux Łowicz (7)
11 14 28-33
8. Witonia Osiek (10)
11 11 36-47
9. Outsider Łowicz (8)
11 9 32-49
10. Olimpia Chąśno (9)
11 9 20-43
11. Warriors Bielawy (11)
11 4 20-43
12. Vagat Domaniewice (12) 11 3 21-54
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Szansa dla dublerów
Nowy Dwór Mazowiecki Pisz dał odpocząć
niektórym „pewniakom” do gry w pierwszym składzie, a od pierwszych minut grali
zawodnicy walczący o miejsce „na placu”.
I trudno się z nim nie zgodzić. Łowiczanie
grali nieźle dla oka, ale nie wiele z tego wynikało, a gola zdobyli… rywale. W 31. minucie Marcina Ludwikowskiego w sytuacji
sam na sam pokonał Jarosław Kęsek, a
dokładnie uderzona przez niego piłka odbiła
się od słupka i wpadła do bramki.
Zmiany dokonane w drugiej połowie dały
oczekiwany efekt dopiero w 88. minucie,
kiedy doskonałe dośrodkowanie wracającego do formy Radosława Kowalczyka
zamienił na bramkę Marcin Pacan. Wcześniej biało-zieloni kilka razy „ostrzelali”
słupki i poprzeczkę otwockiej bramki.

Szachy - XXIV Międzynarodowy Otwarty Turniej

W środowym meczu w łowickiej drużynie zagrał wychowanek naszego klubu - Jakub Kaźmierczak, który ostatnie półtora
roku spędził w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. Wydaje się, że może on być przydatnym zmiennikiem.
Dopiero na końcówkę środowego meczu
dojechał oczekiwany tego dnia napastnik Polonii Bytom - Arkadiusz Sojka (w rundzie
jesiennej rozegrał w Polonii 11. meczów
w I lidze, a wcześniej m.in. grał w Karkonoszach Jelenia Góra i KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski). W związku z tym spóźnieniem gracz ten rozegrał tego dnia spotkanie
w drużynie rezerw Pelikana, aplikując graczom Orła Nieborów trzy gole (ekipa trenera
Zbigniewa Czerbniaka wygrała aż 15:1). Po bardzo wyrównanym meczu finałowym Zatorze okazało się minimalnie
Paweł A. Doliński lepsze od Blockersów.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 6-12 marca 2008 r.

Kacper gra³ we Francji

Przysłowie ludowe o pogodzie:
„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w regionie
kształtować będą układy niżowe znad Skandynawii.
Napływać będzie wilgotna masa powietrza polarno-morskiego.

Capelle la Grande, 15-24 lutego.
W położonym w pobliżu francuskiej Dunkierki miasteczku Capelle la Grande rozegrano XXIV Międzynarodowy Otwarty Turniej
Szachowy, w którym wzięło udział aż 612
zawodników z całego świata. W tym doborowym gronie znalazł się także łowiczanin
- Kacper Piorun. Uczeń Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju odniósł we Francji cztery zwycięstwa, trzy remisy i dwie porażki, ostatecznie wywalczył 133. miejsce w
klasyfikacji generalnej. Zajął jednocześnie
ósme miejsce wśród wszystkich startujących
Polaków i dziesiąte wśród juniorów. (p)

n Czwartek - Piątek: Pochmurno z przejaśnieniami,
okresami występować będą opady deszczu lub deszczu
ze śniegiem oraz chłodno. Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słaba. Wiatr: z kierunków
zachodnich, umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 4 ºC do + 6 ºC.
Temp. min w nocy: + 2 ºC do - 1 ºC.
n Sobota - Niedziela: Pochmurno
z przejaśnieniami, okresami występować będą
opady deszczu, cieplej.
Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni i południowo-zachodni,
umiarkowany. Temp. max w dzień: + 5 ºC do + 7 ºC.
Temp. min w nocy: + 3 ºC do 0 ºC.

Kacper Piorun.
1. Dashimov Vugar (Azerbejdżan)
2. Arutinian David (Grecja)
3. Fedorchuk Sergey (Ukraina)
133. Piorun Kacper (Polska)

7,0
7,0
7,0
5,5

2741
2736
2735
2350

n Poniedziałek - Środa: Pochmurno
z przejaśnieniami, okresami opady deszczu
oraz coraz cieplej. Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słaba.Wiatr: południowo-zachodni
i południowy, umiarkowany. Temp. max w dzień: + 6 ºC do + 9 ºC.
Temp. min w nocy: + 4 ºC do + 1 ºC.

Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - START Otwock
1:1 (0:1). 0:1 - Jarosław Kęsek (31), 1:1 Marcin Pacan (88).
Pelikan: Ludwikowski (46 Studziński) Pastuszka (65 Pacan), Staniek, Czerbniak,
Petřík - Gawlik, Kaźmierczak (65 Łochowski), Kardasz (70 Wilk), Jóźwiak (70 Hyży),
Adamczyk (40 Wyszogrodzki - Kosiorek
(67 Kowalczyk).
Łowicz, 27 lutego. Przedostatni mecz
kontrolny Pelikana był praktycznie ostatnim, w którym niektórzy piłkarze mogli
przekonać do swojej gry i umiejętności trenera Bogdana Pisza. Niestety trudno było
być optymistą… Ta drużyna nie ma mocy stwierdził w trakcie pierwszej połowy łowicki szkoleniowiec. Podobnie jak tydzień
wcześniej w meczu kontrolnym ze Świtem

