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Skończyć z wieczystą
dzierżawą
Wniosek o przegłosowanie
przez radnych miejskich
uchwały przekształcającej
wieczystą dzierżawę
we własność prywatną,
ze 100% bonifikatą,
złożyli w ratuszu
17 marca Wojciech Gędek,
przedstawicielka
Solidarności
i stowarzyszenia „Nasz Dom”.

Z

podobnym pismem wystąpił też kilka
dni wcześniej zarząd Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (99% bonifikaty)
oraz mieszkańcy bloku nr 12 na Dąbrowskiego. Wczoraj, w godzinach popołudniowych, nad sprawą mieli zastanawiać
się radni miejscy na specjalnie na tę okazję
zwołanym spotkaniu. Sprawa będzie też

omawiana na komisjach miejskich. Do budżetu miejskiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wpływa rocznie
około 600 tysięcy złotych. Wyłącznie od
spółdzielni mieszkaniowych jest to kwota
około 234 tysięcy złotych. Osoby prawne,
czyli np. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, wpłacają kolejne blisko
150 tysięcy złotych. Łowicki Ośrodek Kultury płaci 6,2 tys. złotych, a pozostałe osoby fizyczne 220 tysięcy złotych. Czy radni zdecydują pozbyć się części wpływów
z tego tytułu?
- Moim zdaniem zastosowanie bonifikaty
100% nie jest możliwe ze względów prawnych - powiedział nam skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek. - Obdzwoniłam wszystkie
ościenne miasta i tylko Rawa Mazowiecka
ma uchwałę w sprawie bonifikaty w wysokości 60 procent.
- Moim zdaniem ustawa nie daje możliwości bezpłatnego przekształcenia wieczy-

stego we własność - dopowiada naczelnik
miejskiego Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Anna Gajewska. Skoro nie bezpłatnie,
to może z 99% bonifikatą można przekształcić grunt? - pytamy. Naczelnik Gajewska
waha się i po chwili mówi, że: - Bonifikata 99% traktowana jest jako nieodpłatne
przekształcenie. Przecież Regionalna Izba
Obrachunkowa mogłaby zarzucić burmistrzowi, że rozdaje majątek gminy za darmo - argumentuje Gajewska. Podkreśla jednak, że to jest jej zdanie, radni i burmistrz
mogą mieć inne.
- Sprawę będziemy bardzo dokładnie
omawiać i nie sądzę, żeby jakaś decyzja
została podjęta w ciągu miesiąca - mówi
przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Zasępa. Sprawa wymaga wielu konsultacji
i analiz, o które będziemy prosili. Na pewno
będziemy chcieli podjąć decyzję z korzyścią
dla mieszkańców, ale na pewno też nie będzie to bonifikata 100-procentowa. Sprawa
będzie omawiana na komisjach.
Pod złożonym do ratusza pismem, które zawiera też projekt uchwały proponujący ustalenie bonifikaty w wysokości
100 lub 99%, oprócz Wojciecha Gędka
podpisali się również współorganizatorzy spotkania na temat zmian w ustawie

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
uwłaszczeniu w tychże spółdzielniach,
które odbędzie się w środę 26 marca
o godzinie 18.00 w sali zakładu
Agros Nova przy ulicy Sikorskiego w Łowiczu. Spotkanie organizuje
oddział NSZZ „Solidarność” Ziemi Łowickiej, Chrześcijański Ruch Samorządowy, który reprezentuje w Łowiczu właśnie
Gędek oraz stowarzyszenie „Nasz Dom”,
które reprezentuje łowiczanin Jacek Polak.
Na spotkaniu mają być też zbierane podpisy popierające projekt uchwały.
Projekt uchwały przewiduje, że użytkownicy, którzy władali gruntem przez
20 lat, otrzymaliby 100% bonifikaty przy
przekształcaniu prawa własności. Użytkownicy gruntu, którzy nim władali przez
mniej niż 20 lat, mieliby otrzymać 99%
bonifikaty. W projekcie uchwały zaproponowano również, żeby głosowanie nad nią
było imienne.
W uzasadnieniu pisma czytamy między
innymi, że zarządy spółdzielni mieszkaniowych są zobowiązane do wydzielania, na
wniosek zainteresowanych, lokali mieszkaniowych na własność, co wynika ze znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 roku.
dok. na str. 5

Gmina Kocierzew

Taki wybryk mógł skończyć się tragicznie

C

Gąsior
może
jechać
na olimpiadę

T

o wielki sukces młodego pływaka
rodem z Łowicza. Łukasz Gąsior,
poprzednio dwa razy wykluczany
z kadry z powodów dyscyplinarnych,
potrafił otrząsnąć się, trenuje od
pewnego czasu ponownie z kadrą
i walczy o udział w igrzyskach
olimpijskich latem tego roku
w Pekinie. Wczoraj w eliminacjach
wyścigu na 200 m stylem dowolnym
na mistrzostwach Europy
w holenderskim Eindhoven
wywalczył minimum olimpijskie.
Z piątym czasem w eliminacjach
(1.48,62 s.) awansował do
wieczornego półfinału. Półfinał odbył
się już po zamknięciu tego numeru
NŁ. Wynik Gąsiora jest o 0,66 s.
gorszy od 21-letniego rekordu Polski
znakomitego Artura Wojdata i jest
jego nowym rekordem życiowym.
(wal)

Dziś piszemy:
 Niezwykła

Droga Krzyżowa
w rozważaniach
bp. Józefa Zawitkowskiego.
czytaj na str. 10

tło uliczne, więc zdarzenie to mogło się
skończyć tragicznie, gdyby kierowca nadjeżdżającego pojazdu przeszkód tych nie
zauważył. Młodzi mężczyźni w wieku
20-22 lata wystawili dwa metalowe kosze
na środek drogi. Zawartość jednego z nich
wysypali na przystanku autobusowym, drugiego - na drogę.
dok. na str. 2

 Znowu było na ludowo
w Galerii Łowickiej.
czytaj na str. 13

Sukces na olimpiadzie młodych producentów

 Konkurs na koncepcję

zterech młodych mężczyzn z powiatu łowickiego zostało ukaranych przez
policję mandatami po 150 zł za to, że
w niedzielę 16 marca wieczorem na środek
drogi wystawili kosze na śmieci.
Zdarzenia miało miejsce w Boczkach
w gminie Kocierzew, na drodze powiatowej Łowicz - Kocierzew, około godz.
22.20. W tym czasie nie pali się już świa-

Zduńska Dąbrowa

Ł

ukasz Myszkowski, uczeń klasy
III Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie, zajął czwarte miejsce w finale krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która odbyła
się w Kielcach 13 i 14 marca. Organizatorem olimpiady jest Związek Młodzieży Wiejskiej.

Wcześniej do olimpiady szczebla wojewódzkiego z eliminacji środowiskowych
(szkolnych), które zostały przeprowadzone
metodą e-learningową (przez internet, pod
kontrolą nauczyciela), ze 114 osób startujących z województwa łódzkiego zakwalifikowało się 16 osób, w tym aż 10 to uczniowie klas II, III i IV Technikum Rolniczego
ze Zduńskiej Dąbrowy.
dok. na str. 5

 Kolejne bloki

komunalne
mają powstać na Pekinie.
czytaj na str. 6

Starego Rynku
bez pierwszej nagrody.
czytaj na str. 6
 Co wiceminister

rolnictwa
obiecał na Blichu.
czytaj na str. 5
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Duże zmiany na Podrzecznej
Przetarg na przebudowę dawnych
warsztatów praktycznej nauki zawodu przy ZSP 1 przy ul. Podrzecznej w ogłasza łowickie starostwo.
Otwarcie ofert już 27 marca. Wyłoniona firma uporać ma się z przebudową do 15 sierpnia. W budynku
warsztatów nową siedzibę znajdzie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, wegetująca w ciasnych pomieszczeniach kamienicy przy Podrzecznej 28.

S

tarostwo nie będzie remontować całego budynku warsztatów, których szkoła
nie używa już od dłuższego czasu. W środDAF leżał przewrócony na poboczu drogi.
kowej części budynku swoją siedzibę ma
Ochotniczy Hufiec Pracy. Pierwotnie remontowana miała być prawa strona obiektu, jednak mury są tak spękane i ogólny stan
Ciężarowy DAF z naczepą wjeZ ustaleń policji wynika, że kierujący obiektu jest tak zły, że jego remont przekrachał 13 marca około 22.35 w Krę- DAF-em 40-letni kierowca z powiatu kłopie do przydrożnego rowu i uderzył buckiego, jadąc od Łowicza w kierunku
w drzewo.
Łodzi, nie zachował należytej odległości
pomiędzy ciężarówką a poprzedzającym
roźnie wyglądające zdarzenie dro- samochodem. Gwałtownie hamował przed
gowe okazało się wyłącznie kolizją, wiaduktem i zjechał na lewą stronę drow której nikt nie odniósł poważniej- gi, ratując się przed staranowaniem samoszych obrażeń. Samochód nadaje się na- chodu przed nim. Tam uderzył w drzewo.
tomiast do całkowitej kasacji. Do kolizji Kierowca był trzeźwy. Firma transportowa
doszło na drodze numer 14 w pobliżu wia- następnego dnia w godzinach porannych
duktu kolejowego. Droga była zablokowa- zabrała naczepę.
na przez kilkanaście minut.
(mak)

DAF-em w drzewo przed wiaduktem

czać mógłby nawet koszt postawienia nowego budynku. Dlatego zdecydowano się
na remont strony lewej, która jest w całkiem
dobrym stanie.
Przede wszystkim w budynku wymienione zostaną okna, docieplony będzie
dach, w środku pobudowane zostaną ścianki działowe.
W lewej części budynku znajdują się
dwie sale o łącznej powierzchni 170 m2.
Podzielone są jedną ścianą działową, która zostanie wyburzona. Dodatkowo poradnia otrzyma też dwa pomieszczenia
w części zajmowanej przez OHP. Łącznie do zagospodarowania będzie około
200 m2. W dwóch mniejszych pomieszczeniach znajdą się sekretariat i gabinet dyrektora. 1700-metrowa sala podzielona zostanie natomiast ściankami działowymi z płyt
gipsowo-kartonowych, wygłuszonych warstwą wełny mineralnej. W ten sposób na

G

Zgłosił kradzież, której nie było
Podczas ostatniego niedzielnego
meczu piłki nożnej pomiędzy Pelikanem Łowicz a Arką Gdynia 43-letniemu mieszkańcowi powiatu sochaczewskiego nieznani sprawcy mieli
ukraść pozostawiony na niestrzeżonym parkingu samochód.

O

kazało się jednak, że kradzieży wcale
nie było. Sochaczewianin, zgłaszając
kradzież samochodu Mitsubishi Carisma o zadeklarowanej wartości pięciu tysięcy złotych, chciał wyłudzić dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu, co
pozwoliłoby mu nie płacić obowiązkowej

składki ubezpieczenia OC. - Okoliczności
przedstawione przez mężczyznę wzbudziły
podejrzenia policjantów, więc postanowili
zweryfikować wersję zdarzeń przez niego
podawanych - powiedziała nam rzecznik
prasowy łowickiej Komendy Powiatowej
Policji sierżant Urszula Szymczak. We
współpracy z sochaczewską komendą policji ustalono, że samochód wcale nie został skradziony.
Za złożenie zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie mężczyźnie grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do dwóch lat.
(mak)

dok. ze str. 1

Taki wybryk mógł skończyć się tragicznie

N

a szczęście wybryk ten zauważyli
mieszkańcy wsi, którzy natychmiast
zawiadomili policję. Prawdopodobnie
te same osoby zniszczyły też tego wieczoru
krzewy rosnące obok przydrożnej kapliczki
i w kilku innych miejscach.
Policja zatrzymała sprawców i ukarała
ich mandatami karnymi. Mieli się tłumaczyć, że to tylko „żarty” robione koledze. Zachowywali się tak, jakby nic się nie stało,

ale przecież mogło to skończyć się tragicznie - mówi świadek zdarzenia. Dodaje, że
tego typu zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku w Warszawie. Wtedy samochód
tak nieszczęśliwie uderzył w kosz stojący na
drodze, że zginęła kilkuosobowa rodzina.
Takie „żarty” nie powinny mieć miejsca.
Dobrze, że reakcja mieszkańców Boczek
była szybka i właściwa.
(mwk)

Czy zmarł na skutek wypadku?

D

aewoo Tico, kierowane przez
74-letniego mieszkańca Sannik,
w poniedziałek 17 marca około
godz. 17 wpadło do przydrożnego
rowu i dachowało. Kierujący pojazdem
mężczyzna przewieziony został do
szpitala, w którym we wtorek rano
zmarł. Do wypadku doszło na drodze
z Sannik do Kiernozi, w odległości
około 1 km od głównego skrzyżowania
z ul. Warszawską. Policja nie zna na
razie przyczyn wypadku. W czasie
wypadku uderzył on głową o przednią
szybę i doznał stłuczeń klatki piersiowej.
Czy obrażenia te były przyczyną
śmierci, wykaże sekcja zwłok.
(mwk)

Premiera spektaklu „O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra”
według Lewisa Carolla, w wykonaniu łowickiej grupy teatralnej „KOŁOwrót”
przyciągnęła w poniedziałek 17 marca do Łowickiego Ośrodka Kultury tłum
widzów. Młodych aktorów przyszli zobaczyć nie tylko rodzice, dziadkowie
i najbliższa rodzina, ale także wielu znajomych. Najbliższe dwa pokazy dla
szkół przewidziane są na środę 26 marca o 10.00 i 12.00. Więcej o przedstawieniu napiszemy za tydzień.
(mak)

kronika
policyjna

nieznani sprawc,y wykorzystując nieuwagę
mieszkańca powiatu łowickiego, ukradli portfel
z dowodem osobistym i pieniędzmi w kwocie
około 130 zł.
n 14 marca o godz. 10.25 na placu Koński
Targ w Łowiczu kierujący Fiatem Punto 31-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego potrącił na
przejściu dla pieszych 76-letnią mieszkankę
n 12 marca około południa policja otrzymała powiatu łowickiego. Poszkodowana została
zgłoszenie kradzieży samochodu osobowego przewieziona do szpitala w Łowiczu ze złamamarki Renault Thalia z niestrzeżonego parkingu niem kręgu piersiowego. Uczestnicy wypadku
na os. Bratkowice w Łowiczu. Do kradzieży byli trzeźwi.
n 15 marca o godz. 4 rano policjanci zatrzymogło dojść w okresie od godz. 20.00 poprzedniego dnia do godz. 6.30 dnia, w którym policja mali dwóch 32-letnich mieszkańców Łowicza,
którzy wcześniej na os. Kostka w Łowiczu
otrzymała zgłoszenie.
dokonali kradzieży telefonu komórkowego
n 12 marca około południa w okolicach ul. o wartości 1.400 zł. Prokuratura Rejonowa
Dworcowej nieznani sprawcy, wykorzystując w Łowiczu zastosowała wobec nich dozory
nieuwagę 78-letniej mieszkanki powiatu ło- policyjne.
wickiego, ukradli na jej szkodę torebkę damską
n 16 marca policja została poinformowana
z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie
o włamaniu do niezamieszkałego domku
około 170 zł.
letniskowego w Rząśnie w gminie Zduny. Po
n 14 marca na ul. Dworcowej w Łowiczu wyważeniu zamka w drzwiach ukradli czajnik
nieznani sprawcy włamali się do garażu bezprzewodowy, komplet sztućców, wieżę
i ukradli z niego agregat prądotwórczy z oprzy- z głośnikami, płytę główną od komputera o łączrządowaniem o wartości około 2 tys. zł.
nej wartości około 300 zł na szkodę mieszkańca
n 14 marca na ul. Powstańców w Łowi- Łowicza.
czu kierująca Fiatem 126p 35-letnia kobieta
n 16 marca policja otrzymała zgłoszenie
z powiatu łowickiego nie ustąpiła pierwszeń- włamania do pijalni piwa w Bełchowie w gminie
stwa przejazdu i uderzyła w samochód KIA Nieborów. Nieznani sprawcy włamali się do
Picanto, którym jechała 54-letnia mieszkanka wnętrza pijalni po zerwaniu kłódki w drzwiach.
powiatu łowickiego. Kierująca Fiatem trafiła do Wewnątrz rozbili dwa automaty do gier i ukradli
szpitala z urazem i raną ciętą głowy do szpitala, z nich pieniądze o łączne wartości około 20 tys. zł
kierująca KIA doznała ogólnych potłuczeń. na szkodę właściciela pijalni oraz automatów.
Uczestniczki wypadku były trzeźwe.
n 16 marca w jednym ze sklepów hydraun 14 marca około godz. 11 na targowisku licznych na terenie powiatu łowickiego policja
miejskim przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu zatrzymała mężczyznę, który przy pomocy

170 metrach powstanie sześć gabinetów
oraz poczekalnia, sanitariat, pokój socjalny, archiwum itp.
W nowej placówce funkcjonowały będą
gabinety logopedów, psychologów, terapii
ruchowej, terapii grupowej. Dalej, gabinet
reedukacji, gabinet pedagogów.
Starostwo na ten cel ma w budżecie
120 tys. zł. W ramach prac zerwane zostaną
wszystkie podłogi. posadzki zostaną wypoziomowane. Wymienione będą okna, położone nowe tynki, posadzki, obróbki blacharskie, wytłumione zostaną ściany. Dach nie
będzie zmieniany, tylko docieplony, choć
przewidziane są remonty doraźne poszycia dachowego. Całość zostanie oczywiście pomalowana.
Od nowego roku szkolnego poradnia
funkcjonować będzie już w nowych pomieszczeniach.
(wcz)

Dwa areszty za rozbój
na Mostowej

D

wóch mężczyzn w wieku
18 i 24 lat, którzy zaplanowali
i próbowali przeprowadzić rozbój
na mieszkance miasta na ulicy
Mostowej w Łowiczu, aresztowano
na trzy miesiące. Przypomnijmy,
że jednego z nich bezpośrednio po
zdarzeniu zatrzymali dwaj przypadkowi
przechodnie (por. NŁ 11/08). Drugiego
policjanci ustalili w drodze operacyjnej
oraz w wyniku przesłuchań.
O zastosowaniu trzymiesięcznego
aresztu dla obydwóch postanowił Sąd
Rejonowy na wniosek Prokuratury
Rejonowej.
Przypomnijmy, że 11 marca ok. godz.
20.40 jeden ze sprawców podbiegł do
54-letniej kobiety i próbował jej wyrwać
torebkę. Nie udało mu się, ponieważ
przy torebce urwało się ucho. Na krzyki
i wzywanie pomocy zareagowali dwaj
mężczyźni, którzy zatrzymali jednego
napastnika. Drugi uciekł, a ze względu
na dobro postępowania policja o nim
nie wspominała.
(mak)

podrobionego klucza wszedł do wnętrza i próbował ukraść pieniądze. Policję powiadomili
właściciele sklepu.
n W nocy z 16 na 17 marca na ul. Kościelnej w Łyszkowicach nieznani sprawcy wybili
tylną szybę w samochodzie marki Ford Escort
na szkodę mieszkańca powiatu łowickiego.
Wartość strat oszacowano na 760 zł.
n 17 marca policjanci w wyniku działań
operacyjnych ujawnili w mieszkaniu w Łowiczu środki psychoaktywne - metamfetaminę
w ilości około 0,5 grama.
n 17 marca policja otrzymała zgłoszenie
włamania do pomieszczenia gospodarczego
i remontowanego budynku w Domaniewicach.
Nieznani sprawcy w okresie od 15 do 17 marca
ukradli z pomieszczenia gospodarczego zestaw
oświetleniowy do oczka wodnego, lampę i kable o łącznej wartości około 800 zł, a z budynku
mieszkalnego zestaw elektronarzędzi i kabel od
betoniarki o łącznej wartości około 4 tys. zł.
n 17 marca około godz. 21 w Zduńskiej
Dąbrowie w gminie Zduny nieznani sprawcy ukradli telefon komórkowy marki Sony
Ericsson o wartości około 350 zł na szkodę
mieszkańca powiatu łowickiego.
n 18 marca policja otrzymała zgłoszenie
rozboju, do którego miało dojść 4 marca na
ulicy Armii Krajowej w Łowiczu. Nieznani
sprawcy pobili mężczyznę z Rybnika i ukradli
mu telefon komórkowy marki Nokia, dokumenty i pieniądze w kwocie około 300 zł.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant Urszula Szymczak
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Autobusy inaczej w święta

W

okresie Świąt Wielkanocnych zmianie ulega rozkład komunikacji
autobusowej PKS. W czwartek,
20 marca i następnego dnia, 21 marca autobusy kursować będą jak w dni robocze,
ale bez kursów oznaczonych jako szkolne. W sobotę, 22 marca - jak w normalną sobotę. W Wielkanoc komunikacja nie
będzie się odbywała wcale. W poniedziałek wielkanocny również nie będą jeździły autobusy PKS, z wyjątkiem następujących kursów:
§ 3.45 Łowicz - Skierniewice - Warszawa Wyczółki 6.25,
§ 4.00 Łowicz - Sochaczew - Warszawa
Wyczółki 6.15,
§ 7.10 Warszawa Wyczółki - Sochaczew
- Łowicz 9.30,
§ 7.20 Warszawa Wyczółki - Skierniewice - Łowicz 10.00,

§ 15.45 Łowicz - Skierniewice - Warszawa Wyczółki 18.25,
§ 16.00 Łowicz - Sochaczew - Warszawa
Wyczółki 18.15,
§ 19.10 Warszawa Wyczółki - Sochaczew
- Łowicz 21.25,
§ 19.20 Warszawa Wyczółki - Skierniewice - Łowicz 22.00.
We wtorek, 25 marca autobusy kursują
jak w dni robocze - bez kursów szkolnych.
Miejski Zakład Komunikacji w
okresie świąt Wielkiej Nocy nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Tak jak co roku,
w Wielką Sobotę autobusy będą jeździć
zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy,
Niedziela Wielkanocna będzie dniem wolnym od pracy, a w Poniedziałek Wielkanocny autobusy będą jeździć ponownie zgodnie
ze świątecznym rozkładem jazdy.
(tb, mak)

Caritas z Popowa sprzedawało palmy
Uczennice szkolnego koła Caritas działającego przy Gimnazjum w
30 palm przygotowała młodzież z różnych parafii diecezji łowickiej na spotkanie z biskupem w Niedzielę Palmową Popowie sprzedawały w niedzielę
16 marca wielkanocne palmy. Dzieww Łowiczu. O spotkaniu i palmach piszemy na str. 11. Na zdjęciu, ze swoją palmą, delegacja z parafii Sierzchowy.
czyny można było spotkać m.in. przy
kościele oo. pijarów.

Nasz
Dom
„
powstaje w Łowiczu
”

Terenowy oddział płockiego Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców
„Nasz Dom” powstaje w Łowiczu.
- Jesteśmy w trakcie rejestracji i organizacji.
ocelowo chcielibyśmy, żeby przynajmniej raz w tygodniu ktoś z nas pełD
nił dyżur i pomagał rozwiązywać proble-

my uwłaszczeniowe lokatorów spółdzielni
- powiedział nam jeden z inicjatorów powołania łowickiego oddziału stowarzyszenia Jacek Polak.
Z chwilą, gdy płockie stowarzyszenie podejmie uchwałę o powołaniu oddziału terenowego w Łowiczu, rozpocznie się poszukiwania miejsca na stałe dyżury.
Działający społecznie w łowickiej spółdzielni „Młodość” Polak był współorganizatorem spotkania poświęconego uwłaszczeniu w spółdzielniach mieszkaniowych,
które odbyło się w szkołach pijarskich
22 lutego. Jest też współorganizatorem ko-

Sprzedawali
świąteczne karty

P

rawie 200 kart wielkanocnych
sprzedały dzieci ze świetlicy
środowiskowej Słonko działającej
przy parafii Świętego Ducha w Łowiczu
przed niedzielnymi mszami świętymi.
Wszystkie karty zostały wykonane
przez nie w czasie zajęć plastycznych
odbywających się w świetlicy. Dzieci
zarobiły 310 złotych. Pieniądze, jak
powiedziała nam prowadząca świetlicę
Dorota Guzek, zostaną wydane
w części na bieżące potrzeby, jak
zakup środków czystości do sprzątania
pomieszczeń, artykułów spożywczych
do przygotowania posiłków, ale także
na wspólne wyjście na pizzę, na basen
czy na zakup słodyczy.
(tb)

Pobór krwi w marcu

28 marca odbędą się równocześnie,
w godz. 9-13, pobory krwi w I LO
w Łowiczu oraz w ZSP w Zduńskiej
Dąbrowie. Akcja jest skierowana do
pełnoletnich uczniów, ale krew będą
mogli oddać także dorośli pracujący
w obu placówkach i okoliczni
mieszkańcy.(tb)

lejnego, podobnego spotkania, które odbędzie się 26 marca w sali Agros Nova. O spotkaniu piszemy na stronie 5.
Płockie stowarzyszenie, którego oddział
terenowy powstaje w Łowiczu, współdziała z Warszawskim Forum Uwłaszczeniowym „Nasza Własność”, wchodzącym
w skład Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych. Założycielem
i prezesem zarządu jest Tadeusz Borowicki, 55-letni płocczanin, z zawodu nauczyciel, były wykładowca matematyki na Politechnice Warszawskiej. Był też wieloletnim
pracownikiem samorządowym w Wydziale
Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru w Urzędzie Miasta Płocka, członkiem
rady mieszkańców osiedla. Obecnie jest
głównym specjalistą w Gabinecie Wojewody - Oddział w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim - delegaturze w Płocku. Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców w Płocku powstało w styczniu 2003 roku jako reakcja na realizację ustawy o spółdzielniach

O

piekunka, liczącego aż 80 uczniów
koła, katechetka Renata Brzezińska
- Panek, powiedziała nam, że młodzież wykonała samodzielnie 50 palm, których sprzedaż rozpoczęła w szkole, a skończyła w mieście. Kilka, których ostatecznie
dziewczyny nie sprzedały, rozdały za darmo przechodniom. Pieniądze, które zebra-

mieszkaniowych z 2000 roku, obligującą
zarządy spółdzielni do uwłaszczenia spółdzielców od początku 2001 roku.
- Naszą misją jest jednoczenie mieszkańców (rodzin mieszkających w zasobach
spółdzielczych, wspólnotowych i zakładowych) Płocka i okolic, integrowanie we
wspólnych dążeniach do praworządności
w tych zbiorowościach, w których sami są
prawnymi właścicielami - czytamy na witrynie internetowej stowarzyszenia.
Należeć do stowarzyszenia może każdy
spółdzielca lub członek wspólnoty, który
chce urzeczywistnić swój status współwłaściciela i zauważa potrzebę zmian w zarządzaniu majątkiem wspólnym przez zarządy.
Płockie stowarzyszenie upowszechnia prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez
otwarte spotkania informacyjne bezpłatną pomoc poprzez indywidualne konsultacje, doradztwo i porady prawne Gimnazjalistki z Popowa sprzedając palmy zarabiały na książki dla swoich kow problemach spółdzielczych.
(mak) legów z uboższych rodzin.

Triduum Paschalne i Wielkanoc w łowickich kościołach

Zatrzymaj się na chwilę!
Katedra
Dzisiaj, w Wielki Czwartek, Msza
Krzyża Świętego z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem olejów o godz. 10.00. Będzie ona celebrowana przez bp. Andrzeja Dziubę, ale wezmą
w niej udział także bp Józef Zawitkowski i bp Alojzy Orszulik. Mszę Wieczerzy
Pańskiej z obrzędem umycia nóg (do obrzędu tego zaproszeni zostali pracownicy łowickich służb mundurowych), sprawować będzie bp Dziuba o godz. 18.00.
Po tej mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00.
W Wielki Piątek Jutrznia (wspólna modlitwa
brewiarzowa) o godz. 9.00, po niej adoracja
Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża odprawi bp Józef Zawitkowski o godz. 18.00.
Następnie przeniesienie Najświęt-

no w ten sposób, zostaną wykorzystane
przez koło do sfinansowania zakupu kilku
kompletów podręczników szkolnych, które trafią do szkolnej biblioteki, a stamtąd do
uczniów, których rodziców nie stać na ich
zakup. Część pieniędzy pozostanie jako rezerwa, która umożliwi dofinansowanie wyjazdów uczniów na wycieczki.
Sprzedaż palem nie byłą pierwszą akcją
podjętą przez gimnazjalistów. Wcześniej
zbierali m.in. kasztany. W ubiegłym roku
także, poprzez różne inicjatywy, uczniowie
zbierali pieniądze, które zasiliło konto świetlicy środowiskowej przy łowickiej katedrze.
(tb)

szego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do północy.
W Wielką Sobotę Jutrznia o godz. 9.00. Po
niej dalszy ciąg adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Liturgię
Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych sprawować będzie
bp Alojzy Orszulik o godz. 19.00. Po liturgii całonocna adoracja Najświętszego
Sakramentu przy Grobie Pańskim zakończona rezurekcją o godz. 6.00.
Pozostałe msze św. w pierwszy dzień
świąt o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00,
w drugi dzień świąt o godz. 7.00, 9.00,
10.30, 12.00 i 18.00.

Kościół pijarski
Wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego rozpoczynają się o godz. 18.00.
Adoracja w czwartek do godz. 22.00,
w piątek od godz. 7.00 rano, a wieczorna
do północy. W sobotę w godz. 7.00-22.00.

Kościół św. Ducha
W czwartek i piątek liturgia o godz.
18.00, w sobotę o 19.00. W Wielką Niedzielę msze św. o godz. 6, 8.30, 10, 12.00 i 18.00.

Kościół Chrystusa
Dobrego Pasterza

Rezurekcja o godz. 7.00, pozostałe msze
W Wielki Czwartek i Wielki Piątek naśw. w Wielką Niedzielę o godz. 9.30, 11.00,
bożeństwa
o godz. 18.00. W piątek dodat12.30 i 16.00.
kowe nabożeństwo dla dzieci o godz. 15.00.
Kościół sióstr bernardynek W Wielką Sobotę o godz. 19. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piąW czwartek i piątek liturgia o godz. tek do godz 22.00, w sobotę do 23.00.
17.00, w sobotę o godz. 18.00. Adoracja W Wielkanoc msze św. o godz. 6.00, 10.00,
Najświętszego sakramentu trwać będzie 11.15, 12.30 i 17.00. W poniedziałek o godz.
nieprzerwanie w nocy z czwartku 7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30 i 17.00.
na piątek, w Wielki Piątek w dzień
i w nocy, w Wielką Sobotę przez cały
Kościół Matki Bożej
dzień i noc aż do rezurekcji o godz. 6.00.
Nieustającej Pomocy
W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
msza św. także o godz. 10.00, w Wielkanocny
W Wielki Czwartek i Wielki Piątek naPoniedziałek - msze św. o godz. 8.00 bożeństwa rozpoczną się o godz. 19.00,
i 10.00.
w Wielką sobotę o godz. 20.00. Adoracja w czwartek do północy, w piątek
Kościół św. Leonarda
i sobotę rano od godz. 8.00. do półW czwartek i piątek nabożeństwa o godz. nocy. Msze św. w czasie świąt odprawione
18.15, sobotnia liturgia rozpocznie będą w godz. 6, 10, 12.30 i 18 .00 - w pierwsię o godz. 21.15, a zakończy procesją szy dzień Wielkanocy, o godz. 8.00, 10.00,
rezurekcyjną.
12.30 i 18.00 - w drugi dzień świąt. (mwk)
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Kara za opóźnienia
przy ocieplaniu szkół

Wydział Spraw
Komunalnych łowickiego
ratusza przygotowuje się
w tej chwili do wiosennej
korekcji koron drzew
rosnących w Łowiczu.

N

53 tysiące złotych kary
naliczono wykonawcy
ocieplenia budynku
i sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 1
w Łowiczu za znaczące
opóźnienia
w realizowaniu inwestycji.

aczelnik wydziału Paweł
Gawroński powiedział nam,
że aktualnie wytypowano
ok. 40 drzew, które zostaną poddane pracom, jednak zakres zlecenia
z pewnością ulegnie jeszcze zmia-

W

wacji budynku szkoły, dając jej nie
tylko warstwę styropianu, ale także
pokrycie tynkowe wraz z kolorem.
Największe problemy wystąpiły
z zakończeniem ocieplenia sali gimnastycznej, tu prace jeszcze trwają, właśnie zaczynają zbliżać się ku
końcowi. Pełka powiedział nam, że
firma musiała kilkakrotnie po przekroczeniu terminu przerywać prace
ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przede wszystkim
niską temperaturę, a także wiatr.
Naczelnik tłumaczy, że dzięki porozumieniu ratusza i firmy doszło do
ugody, firma zgodziła się na karę bez
odwoływania się od jej wysokości.
Zobowiązała się też, że skończy roboty do końca kwietnia, co zdaniem

nie. Przygotowania mają się zakończyć do końca tygodnia, a roboty
zostaną wykonane jeszcze przed
świętami Wielkiejnocy.
Gawroński powiedział nam, że
po ostatnich silnych wiatrach, jakie nawiedziły także Łowicz, jest
przekonany o słuszności dokonywania częstych prac korekcyjnych
w miejskim drzewostanie. Bowiem
mimo że dość silnie wiało, złamało
się tylko jedno drzewo, a trzy zostały wywrócone.
(tb)

Mosty do kontroli

ykonawca, firma Vinel z Łukowa wyłoniony w drodze
przetargu przez ratusz został zobowiązany do wykonania ocieplenia budynku w terminie do 20 października 2007. Okazało się jednak,
że prace nie idą zakładanym tempem. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego ratusza
Grzegorz Pełka powiedział nam,
że wykonawca tłumaczył się problemami kadrowymi i podjęciem
kilku inwestycji jednocześnie. Prace najszybciej zakończono na ele- Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1.

Budynek Gimnazjum Nr 2 - tu też były opóźnienia.

Będą jeszcze przycinać

Około 12 tys. złotych zapłaci ratusz w Łowiczu za dokumentację dotyczącą sześciu
mostów, jakie znajdują się
w jego władaniu.

N

aczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w ratuszu Paweł
Gawroński powiedział nam,
że w ratuszu obecnie nie ma dokumentu stwierdzającego stan techniczny tych obiektów, stąd trudno
przewidzieć przyszłe potrzeby inPełki, obserwującego obecny postęp robót, nastąpi raczej wcześniej.
Zgodnie z przetargiem wykonanie ocieplenia w gimnazjum miało kosztować 800 tys. zł, w chwili
obecnej miasto zalega z wypłaceniem firmie ok. 180 tys. złotych za
wykonane prace. Pieniądze te trafią na jej konto po zakończeniu robót, pomniejszone o kwotę naliczonej kary.
Opóźnienie, ale dużo mniejsze,
miała także firma ocieplająca budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2. W tym przypadku porozumienie stron spowodowało, że
firma wykonała dodatkowe roboty,
m.in. układanie glazury i montaż
grzejników c.o.
(tb)

westycyjno-remontowe. Tym bardziej że nie przeprowadzano na nich
żadnych kompleksowych prac remontowych czy modernizacyjnych,
oprócz bieżących, jak np. wymiana
balustrad.
Chodzi o sześć mostów znajdujących się nie na rzece Bzurze, ale
na mniejszych ciekach wodnych,
takich jak Uchanka, Zielkówka
i Kanał Kostka. Prace remontowe,
oprócz doraźnych, nie były na nich
przeprowadzane od dawna. (tb)

Do kupienia nieruchomość
w Maurzycach
Gmina Zduny ogłosiła
pierwszy w tym roku, ale nie
ostatni, przetarg na sprzedaż
nieruchomości. Do sprzedaży wystawiono dwie działki
o łącznej powierzchni 2,26 ha,
położone obok siebie w Maurzycach.

P

ierwsza z działek nie jest ujęta w planie zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

jest oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej, mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Druga działka znajduje się
w planie zagospodarowania przestrzennego i jest ujęta jako rolniczo-leśna. Cena wywoławcza dla
tej nieruchomości, składającej się
z dwóch działek, została ustalona na
37.545 zł. Zgłoszenia do przetargu
można dokonać najpóźniej na 3 dni
przed jego terminem wyznaczonym
na 11 kwietnia.
(tb)
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Tkaczew niedługo
przejezdny

dok. ze str. 1

Skończyć z wieczystą dzierżawą U
I

wreszcie pożegnać. W konstytucji RP jest
wpisana tylko własność prywatna - pisze
w uzasadnieniu uchwały Wojciech Gędek, przed laty aktywny działacz Solidarności, w pewnym okresie także prezes ŁSM. Czy Łowicz stać na pożegnanie
z wieczystą dzierżawą?
Burmistrz Krzysztof Kaliński, którego
też zapytaliśmy o zdanie, odpowiedział:
- Rozważamy sprawę. Muszę się do niej
dobrze przygotować. Jestem burmistrzem
dla mieszkańców, ale również po to, żeby
dbać o interes miasta. Na pewno nie jest
to sprawa najbliższej sesji, pewnie również nie kwietniowej. Powołałem specjalną grupę, która ma przygotować wszelkie
informacje o przekształceniach, również
o tym jak to jest w innych miastach, nie tylko u naszych sąsiadów, ale też w innych
miastach w Polsce, porównywalnych wielkościowo. Będzie też zrobiona aktualna
wycena gruntów. Uchwałę, której projekt
przygotuję, podejmą natomiast radni. Od
woli radnych będzie zależało, jakiej bonifikaty udzielimy.
Marcin A. Kucharski

stotnym elementem wydzielenia lokalu na własność jest udział we własności
terenu pod budynkiem. Jednak spółdzielnie z zasady posiadają te grunty w wieczystej dzierżawie. Tak też jest w Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, która własne
tereny posiada tylko na osiedlu Tkaczew.
Pozostałe około 36 ha gruntów ma w użytkowaniu wieczystym.
W 2005 roku zarząd spółdzielni występował już do miasta w sprawie udzielenia bonifikaty na przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność na osiedlu
Reymonta w Łowiczu. Radni udzielili
wtedy 50% bonifikaty i uchwała ta obowiązuje do dzisiaj. Spółdzielnia jednak
stwierdziła, że nie skorzysta z tej możliwości, ponieważ musiałaby obciążyć lokatorów tego osiedla dodatkową kwotą
około 120 tysięcy złotych za przekształcenie. - Skoro miało ono dotyczyć wyłącznie tego osiedla, to dlaczego mieliby za
to płacić pozostali członkowie spółdzielni
z innych osiedli? - argumentował prezes
Armand Ruta. Prezes Ruta jest świadom

tego, że przekształcenie gruntów ŁSM,
które są w wieczystym użytkowaniu, we
Żeby ludzie wiedzieli
własność, byłoby dla spółdzielni nie lada
Otwarte dla wszystkich spotkanie
prezentem. - Rocznie byśmy płacili do ra- na temat uwłaszczenia w spółdzieltusza mniej o około 230 tysięcy złotych. niach mieszkaniowych odbędzie się
Za taką kwotę można zrobić poważny re- w środę 26 marca o godzinie 18.00
mont - mówił.
w sali Agros Nova przy ul. SikorskieZgodnie z obowiązującą ustawą go w Łowiczu. Spotkanie współorgao przekształceniu prawa użytkowania nizuje m.in. Solidarność, Wojciech
wieczystego w prawo własności nieru- Gędek (Chrześcijański Ruch Samochomości z żądaniem przekształcenia rządowy) oraz stowarzyszenie „Nasz
użytkowania wieczystego w prawo wła- Dom” (por. tekst na str.3) - Odniosności mogą wystąpić osoby fizyczne lub sę się do sytuacji bieżącej w mieście
spółdzielnie mieszkaniowe. Teren musi i spółdzielniach mieszkaniowych.
być wykorzystany lub przeznaczony na Znam te sprawy dobrze, bo pracuję
cele mieszkaniowe. Organ właściwy, w nieruchomościach od lat i administruję prawie 500 budynkami - powiew tym przypadku miasto, udziela 50%
dział nam Wojciech Gędek, będący
bonifikaty od opłaty. Miasto może jednak od około pięciu lat dyrektorem Adudzielić bonifikaty wyższej niż określona ministracji Nieruchomościami Łódźw ustawie. Dodatkowo ustawa zawiera za- Bałuty „Doły”.
(mak)
pis, że osobie fizycznej, której miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznego wynagrodzenia w dania przeniesienia własności, udzielić
gospodarce narodowej za ostatnie półro- należy 90% bonifikaty. - Nadszedł czas,
cze roku poprzedzającego zgłoszenie żą- aby z pojęciem wieczystej dzierżawy się

Kolejne zmiany
w Radzie Miejskiej

Co wiceminister obiecał na Blichu

K

olejny, po Macieju Mońce, radny
odchodzi z Rady Miejskiej
w Łowiczu. Rezygnację złożył
Piotr Jarosz. Znalazł się on w radzie
w drugiej połowie ubiegłego roku,
zastępując zmarłego Józefa Więcka
(obaj Koalicja Ziemi Łowickiej).
W pisemnej rezygnacji nie uzasadnił
swojej decyzji. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że decyzję
podjął z powodu zmiany miejsca
pracy. Radni pod koniec miesiąca
podejmą uchwały o odwołaniu
zarówno Macieja Mońki, który swoją
rezygnację złożył przed sesją lutową,
jak i Piotra Jarosza. Powoływanie
nowych radnych na ich miejsce
będzie trwało ok. 2 miesięcy. Mońkę
zastąpi Kazimierz Sobieszek, Jarosza
- Tomasz Białek. Sobieszek był
wiele lat radnym, Białek jeszcze
nigdy. Mieszka na os. Starzyńskiego,
pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
(tb)

Na Świętojańskiej
też stoi woda

J

eden z naszych czytelników,
zainspirowany artykułem
o wodzie, która w wielu miejscach
w Łowiczu nie spływa w sposób
właściwy z ulic (NŁ z 13 marca 2008,
str 9: „Woda nie spływa
z ulic”), wskazał nam jeszcze jedno
miejsce, gdzie po każdym deszczu
tworzą się spore rozlewiska wody.
To okolice przystanku autobusowego
PKS przy ulicy Świętojańskiej - po
stronie przychodni zdrowia i Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Faktycznie, od lat jest tam
zagłębienie w ulicy i od lat po każdym
większym deszczu kierowcy omijają
tę kałużę dużym łukiem, wjeżdżając
prawie na środek drogi. - Rozumiem,
że się już wszyscy do tego
przyzwyczailiśmy i omijamy tę wodę,
ale dla kierowców spoza miasta może
to być zaskoczeniem - powiedział
nam czytelnik.
- Znamy problem z tym miejscem.
Rzeczywiście często stoi tam
woda. Wstępnie planowaliśmy,
żeby poprawić to miejsce razem
z przebudową skrzyżowania
Bonifraterska / Świętojańska
i budową drogi w stronę Błoni, ale
chyba będzie trzeba poprawić to
miejsce wcześniej - powiedział
nam naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów łowickiego Urzędu
Miejskiego Grzegorz Pełka.
(mak)

- Byłem tu po raz pierwszy osiem
lat temu i teraz widzę ogromne zmiany, zwłaszcza w wyposażeniu. Cieszy, że w tym rozwoju udział ma także ministerstwo - powiedział nam
podsekretarz stanu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak, który w poniedziałek 17 marca gościł na wojewódzkiej konferencji szkół kształcących w zawodach
rolniczych i okołorolniczych, która
odbyła się w szkole blichowskiej.

N

a 23 zaproszonych dyrektorów z terenu województwa łódzkiego zjawiło
się 19. Przybyła też kurator oświaty z Łodzi Barbara Kochanowska. Oboje wygłosili referaty.
Najciekawsze dla dyrektorów było jednak to, co mówił minister, a co dotyczyło perspektyw zmian w oświacie rolniczej. Zaproponował on, by szkoły rolnicze
prowadzące technika mechanizacji rolnictwa rozwijały kształcenie uczniów w specjalności serwisantów sprzętu rolniczego.
Zwłaszcza tam, gdzie istnieją np. dobrze
wyposażone ośrodki egzaminacyjne i pracownie praktycznej nauki zawodu. Dyrektor Kret powiedział nam, że będzie chciał
skorzystać z tej propozycji, tak by uczniowie kończący naukę w szkole blichowskiej
mieli możliwość opuszczenia placówki

licą Tkaczew od skrzyżowania
z ul. Mostową do skrzyżowania
z ul. 3 Maja pojedziemy
najprawdopodobniej już jutro,
w piątek 21 marca. Udało się w końcu
osadzić w nawierzchni separator
i osadnik, które będą wyłapywać
z wód płynących w kanalizacji
deszczowej substancje
ropopochodne oraz piach i muł.
Prace rozpoczęte jeszcze
w styczniu spowodowały zamknięcie
ulicy dla ruchu samochodowego.
Prace się przeciągały, bo
w miejscu, gdzie miano osadzić
obie studnie, stwierdzono nieujęte
w dokumentacji media, w tym kabel
telekomunikacyjny. (tb)

dok. ze str. 1

Sukces na olimpiadzie
młodych producentów

E

tap wojewódzki składał się
z części pisemnej,
przeprowadzonej w formie testu
i części ustnej. W części ustnej
uczestnicy odpowiadali na trzy
pytania dotyczące problematyki
rolniczej. Wówczas okazało się,
że na etap krajowy pojedzie pięciu
uczniów z województwa łódzkiego,
w tym aż czterech uczniów ze
Zduńskiej Dąbrowy. I tak na szczeblu
wojewódzkim I miejsce zajął Mariusz
Dałek, II miejsce - Krzysztof Wiliński,
III miejsce - Łukasz Myszkowski
i IV - Dariusz Kotulski - wszyscy
uczniowie klasy III TR.
Finał krajowy odbył się podczas
Międzynarodowych Targów Techniki
Rolniczej „Agrotech” w Kielcach.
Jego przebieg był podobny do finały
wojewódzkiego. Niestety, oprócz
Łukasza pozostali uczestnicy ze
Zduńskiej Dąbrowy zajęli dalsze
miejsca, poza pierwszą dziesiątką.
Łukasz otrzymał nagrody rzeczowe
i dyplom. Dyrektorka szkoły Zofia
Wawrzyńczak powiedziała nam, że
dobre wyniki uczniów z Technikum
Rolniczego dobrze rokują na
przyszłość. Liczy, że jeszcze spróbują
swoich sił w jakiejś rywalizacji.
(tb)

Gmina Łyszkowice

Wiosną ruszy budowa dróg

O

koło 2,5 kilometra dróg zostanie
utwardzonych w tym roku
w gminie Łyszkowice. Przetarg
Wiceminister Artur Ławniczak (w centrum) tuż przed odjazdem oglądał sprzęt rol- na wykonanie tych robót ma być
ogłoszony w ciągu kilku najbliższych
niczy, który szkoła blichowska zakupiła dzięki pomocy Ministerstwa Rolnictwa.
dni. Rozpoczęcia robót należy
spodziewać się późną wiosną, po
z dokumentem poświadczającym umiejęt- mi. Minister potwierdził, że pieniądze nadal podpisaniu umowy pomiędzy gminą
ności serwisowe.
będą płynąć. Duże wrażenie na nim, jak i na a firmą, która zostanie wybrana
Ważne były też wypowiedzi Ławniczaka uczestnikach konferencji zrobiła otwarta w przetargu. W tym roku asfalt będzie
dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu przez niego nowa pracownia gastronomicz- ułożony w gminie Łyszkowice na
dla szkół ze środków ministerstwa, zwłasz- na. Znajduje się tam sześć stanowisk, na następujących drogach: około
500 metrów w Kalenicach, nakładka
cza w przypadku tych placówek, które reali- których może pracować do trzech uczniów, asfaltowa w Kolonii Łyszkowickiej I
zują naukę w kierunkach rolniczych, a nie są wyposażenie pozwala przeprowadzić pe- oraz w Czatolinie.
lub nie planują stać się szkołami resortowy- łen proces produkcyjny.
(tb) (mak)
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Gmina Kocierzew

Erbedim położy nakładki asfaltowe
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Piotrkowa Trybunalskiego, Erbedim spółka z o.o. złożyło
najtańszą ofertę na przetarg ogłoszony przez gminę Kocierzew Południowy.

P

rzedmiotem przetargu rozstrzygniętego
w ubiegłym tygodniu jest modernizacja
12,5 km dróg gminnych. Oferta Erbedim opiewa na 1.667.582 zł brutto i jest o
ponad 5 tys. zł niższa od ceny Podkarpackiego Holdingu Drogbud, a o 22 tys. zł mniejsza niż cena łowickiego Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjno-Drogowych.

Czwarta oferta odbiegała cenowo znacznie od trzech pierwszych, bo była większa
o ponad 200 tys. zł. Złożyła ją firma Fedro
z Osiecka.
Wykonanie nowych nakładek asfaltowych planowane jest na miesiącach lipiec
- wrzesień. Wójt gminy Kocierzew Grzegorz Stefański mówi, że na najbliższych
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy zaproponuje gminy w budżecie. Będą
one konieczne, ponieważ na modernizację dróg zaplanowano 1.500.000 zł, czyli
sumę mniejszą niż najkorzystniejsza oferta w przetargu.
(mwk)

Bez pierwszej nagrody za koncepcję
zagospodarowania Starego Rynku

Nowe bloki mają powstać na wolnej przestrzeni istniejącej od strony ul. Grunwaldzkiej.

Po świętach wielkanocnych ustalona zostanie data spotkania uczestników konkursu na zagospodarowanie łowickiego Starczego Rynku
i ulic przyległych z miejską komisją
urbanistyczną. Celem spotkanie będzie znalezienie w konkursowych
pracach takich elementów, które
warto zastosować w praktyce.

Kolejne dwa bloki mieszkalne
P
będą powstawać na Pekinie
Burmistrz Krzysztof
Kaliński powiedział nam,
że ratusz rozpoczyna
przygotowania do
przyszłorocznej inwestycji,
jaką ma być budowa bloku
komunalnego.

M

amy ponad 200 oczekujących, którzy wystąpili do miasta o przydział
mieszkania. Są wśród nich rodziny, które mieszkają już w naszych zasobach jak
i takie, które wynajmują mieszkania prywatnie. Wszystkie spełniają wymogi, by
mieszkanie otrzymać - argumentuje.
Długa lista oczekujących to nie jedyny
powód, dla którego miasto rozpoczyna
przygotowania do inwestycji. Jak zaznaczył burmistrz, chodzi także o stworzenie

rezerwy w postaci kilku mieszkań w każdym z tych bloków, którymi miasto mogłoby od ręki dysponować w przypadku
zdarzeń losowych. Chodzi na przykład
o pogorzelców, ofiary podtopień domów,
itp. Burmistrz dodał do takiej grupy także młodych ludzi, którzy opuszczają Dom
Dziecka. Start życiowy w nowym mieszkaniu jest inny niż w kilkudziesięcioletnim, znajdującym się w mieniu komunalnym. Te „awaryjne” lokale byłyby
wynajmowane na okres od kilku miesięcy do kilku lat. Do tej pory nie było takiego zaplecza mieszkaniowego w nowo
wybudowanych zasobach. Burmistrz chce
to zmienić.
Nowy blok zostanie wybudowany na
terenach przy ul. Armii Krajowej, w ciągu nowych bloków, ale od strony ul. Grunwaldzkiej. Budynek ma być czterokondygnacyjny i czteroklatkowy, znajdzie się

w nim do 48 mieszkań, ich powierzchnia
będzie się wahała od 30 do 35 m2. Koszt
inwestycji oceniany jest na ok 4 mln zł.
Pieniądze te mają pochodzić z budżetu
miasta, choć jak zaznaczył burmistrz, zostanie wykonane rozeznanie dotyczące
możliwości pozyskania ich na ten cel także z zewnątrz. Najpierw jednak, jeszcze
w tym roku trzeba zabezpieczyć pieniądze
na wykonanie projektu i dokumentacji - na
razie w budżecie na rok 2008 ta pozycja się
jeszcze nie znalazła, Rada Miejska będzie
więc prawdopodobnie podejmować stosowną uchwałę. Budowa ma się rozpocząć w 2009 roku. To jednak nie koniec.
Burmistrz Kaliński zapowiedział nam, że
ratusz przygotuje na kolejny rok budowę
drugiego bloku. W ten sposób powstanie
ok. 100 mieszkań, co rozładuje obecną listę oczekujących.
(tb)

omysły będziemy analizować. Po to
konkurs był ogłoszony, aby coś z pomysłów, które się pojawią wykorzystać
- mówi wiceburmistrz Bogusław Bończak.
Zaraz dodaje jednak, że nie pojawiły się
szczególnie rewolucyjne pomysły. Zainteresowanie konkursem było znacznie mniejsze niż się spodziewano.
Przypomnijmy, że w ogłoszonym przed
3 miesiącami konkursie „Koncepcja przebudowy funkcjonalno - przestrzennej placu Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi tj. ul. Pijarską, 11 Listopada, 3 Maja,
Tkaczew, plac Koński Targ w Łowiczu”,

ogłoszonym przez Urząd Miejski, oceniano tylko dwie prace. Trzecia praca, wykonana przez zespół: Piotr Płóciennik z Białegostoku, Łukasz Zych z Sochaczewa,
Łukasz Lewandowski z Białegostoku, nie
spełniała wymogów ze względu na to, że
nie obejmowała całego obszaru, którego
konkurs dotyczył.
Komisja konkursowa I nagrody nie przyznała, nagrodę II w wysokości 5.000 zł
otrzyma Katarzyna Lepieszka z Łowicza
i Szymon Neubauer ze Straszyna. III nagroda (w wysokości 2.000 zł) - przypadała Jarosławowi Śmigierze z Autorskiej Pracowni Architektury w Łowiczu.
Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród odbędzie się w piątek 28 marca
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu. Obszerny materiał na temat pomysłów, jakie pojawiły się w pracach konkursowych - i możliwości ich ewentualnego wykorzystania
- zamieścimy w nr 14 NŁ, który ukaże się
3 kwietnia.
(mwk)

Drugi przetarg na działkę na Korabce
Czy znajdą się chętni na działkę
na Korabce? Łowickie starostwo
ma taką nadzieję, wystawiając ją na
sprzedaż już po raz drugi. Przetarg
odbędzie się 28 marca.

M

owa tu o należącej do skarbu państwa niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Małszyce
w Łowiczu. Działka ma powierzchnię

1,5244 m2. Cena wywoławcza wynosi
455 tys zł. Pierwszy przetarg zorganizowano 7 grudnia, jednak nie znalazł się nikt
chętny. Dla działki nie obowiązują ustalenia
planu zagospodarowania przestrzennego,
a w uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo produkcyjno-usługowe.
(wcz)

Bez mian w łyszkowickim PSL
Andrzej Foks został wybrany
ponownie prezesem
gminnego oddziału Polskiego
Stronnictwa Ludowego
w Łyszkowicach.

W

cześniej funkcję pełnił od 2006 roku,
gdy z pełnienia jej zrezygnował poprzedni zarząd. Foks w głosowaniu nie miał
kontrkandydata. W czasie obrad zgłoszono
drugą kandydaturę w osobie Grażyny Jagiełło, ale ona sią nie zgodziła.
Głosowanie odbyło się w sposób jawny,
większość uczestników spotkania poparła kandydaturę Foksa oprócz jednej osoby, która już po oddaniu głosów zwróciła
uwagę, że głosowanie winno być przeprowadzone w sposób tajny. Okazało się jednak, że statut dopuszcza taki sposób głosowania przy jednej kandydaturze, a przed
jego przeprowadzeniem nikt nie zgłosił
zastrzeżeń.
W zjeździe uczestniczyło ponad
30 członków PSL, w tym przewodniczący powiatowego zarządu partii Paweł Bejda oraz członek zarządu wojewódzkiego
Edward Gnat. To z ich ręki na początku wręczono legitymacje czterem nowym członkom partii: Kazimierzowi Felczyńskiemu,

Edward Gnat wręcza legitymację partyjną Piotrowi Foksowi, najmłodszemu
członkowi łyszkowickiego PSL.
Krzysztofowi Kucińskiemu, Jackowi Kowalskiemu oraz Piotrowi Foksowi - ten,
jako że najmłodszy z tego grona, otrzymał
wręczane z legitymacjami koniczynki symbole PSL wprost z klapy Bejdy.

Jak powiedział w czasie spotkania Foks,
PSL w gminie Łyszkowice liczy obecnie
123 członków w 8 kołach. Należy do nich
zwykle po kilkanaście osób, najwięcej jest
w Grudzach Starych - aż 33 osoby.
(tb)
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Konkurs na dyrektora SP1

£

owicki ratusz ogłosił
w końcu konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łowiczu.
Oferty można składać do
28 marca tego roku. Kandydaci,
którzy spełniają wymogi
formalne, staną przed
komisją konkursową
14 kwietnia. Przypomnijmy, że
obecnie pełniącą obowiązki
dyrektora szkoły jest Danuta
Lis, wieloletnia nauczycielka
„Jedynki”. Zastąpiła ona na
tym stanowisku Beatę S.,
która zrezygnowała po tym,
jak odkryto nieprawidłowości
w zarządzaniu ﬁnansami
szkoły. Obecnie przebywa
ona na zwolnieniu lekarskim.
Nieoﬁcjalnie dowiedzieliśmy
się, że w związku z planowaną
sprzedażą domu chce
wyprowadzić się z Łowicza. (tb)

Co oferuj¹ szko³y średnie

J

edenaście szkół średnich
z Łowicza, Zdun i Bolimowa
prezentować się będzie
podczas tegorocznych targów
edukacyjnych, które 2 kwietnia
odbędą się w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Jana
Pawła II w Łowiczu. Targi,
adresowane do uczniów klas
III gimnazjum, trwać będą
w godz. 9-14. Każda ze szkół
będzie mieć swoje stoisko,
na którym odwiedzający
targi będzie mógł zapoznać
się z ofertą szkół, terminami
i warunkami rekrutacji.
Organizatorem targów jest
Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy „Wektor”.(mwk)

Ulga na dzieci przyspieszy³a
rozliczenia z fiskusem

O połowę więcej osób niż
w ubiegłym roku rozliczyło
się do tej pory Urzędzie Skarbowym w Łowiczu z podatku
dochodowego. Dlaczego łowiczanie tak szybko chcą rozliczyć się z ﬁskusem? Urzędnicy skarbowi mają na to prostą
odpowiedź - podatkowa ulga
na dzieci. Im wcześniej rodzice rozliczą się z ﬁskusem, tym
szybciej dostaną zwrot wpłaconego podatku. Odliczenie na każde dziecko wynosi
1.145,08 złotych.

K

ażdy, kto może, chce jak najszybciej otrzymać zwrot a przecież mały w tym roku nie jest więc wcześniej dokonuje rozliczenia
- powiedziała nam Elżbieta Nawrocka z łowickiego Urzędu Skarbowego. Ulga podatkowa na własne lub
przysposobione dzieci wprowadzona została ustawą z ubiegłego roku
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych. Wynika z niej, że w rozliczeniu za ubiegły rok odliczenie na każde dziecko
wyniesie ponad 1,1 tys. złotych.
W praktyce oznacza to, że na początku bieżącego roku, po wypełnieniu formularza PIT-37 za
ubiegły rok, rodzice powinni do-

stać zwrot zapłaconego podatku.
Dla jednego dziecka jest to kwota
1.145,08 złotych, dla dwójki dzieci 2290,16 złotych, a dla trójki 3435,24 złotych. Oczywiście pod
warunkiem, że w mijającym roku
rodzice tyle podatku zapłacili. Żeby
ulgę odliczyć w całości, zarobki
miesięczne rodziców w ubiegłym
roku w przybliżeniu musiały wynosić 2400 złotych brutto w przypadku dwójki dzieci i 3600 złotych
w przypadku trójki.
- Trochę dołożymy i kupimy dzieciakom nowy, porządny komputer.
Na utrzymanie do tej pory wystarcza, a szkoda by było „przejeść” te
dodatkowe pieniądze - powiedziała
nam 33-letnia mama dwójki bliźniąt
z osiedla Bratkowice. Pomysłów na
zagospodarowanie pieniędzy będzie
pewnie tyle, ile rodzin korzystających z ulgi na dzieci. - Zapłaci się
dwa czynsze w spółdzielni, spłaci
zaległą i bieżącą ratę kredytu, kupi
kilka nowych ciuszków dla syna i po
pieniądzach. Gdyby tak ze dwa razy
w roku dostać taką dodatkową forsę... - rozmarzyła się inna mama.
Czy to, że więcej niż w latach
poprzednich osób już się rozliczyło
z ﬁskusem, spowoduje, że pod koniec kwietnia w „skarbówce” nie
będzie kolejek? Urzędnicy pod-

W tym roku łowiczanie dużo wcześniej rozliczają się z ﬁskusem.
chodzą do tego sceptycznie. - Zawsze się znajdą jacyś spóźnialscy usłyszeliśmy w urzędzie. Zdaje się
to potwierdzać opinia kolejnej osoby, którą spytaliśmy o to, czy skorzysta z ulgi na dzieci i jak zagospodaruje pieniądze. - Nie spieszę
się z rozliczeniem, ponieważ pieniądze postanowiłam wydać dopiero na wakacyjny wyjazd. Zawsze
rozliczam się pod koniec terminu.
Jak wcześniej dostanę zwrot, to będzie korciło, żeby coś kupić - powiedziała nam Beata Straszyńska
z Łowicza.

Kto skorzysta z ulgi
Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice bądź opiekunowie
prawni wychowujący dzieci, rozliczający się na zasadach ogólnych
(czyli według skali podatkowej
19%, 30% lub 40%), czyli wszyscy, którzy w tym roku wypełnią
i zaniosą do „skarbówki” formularz
PIT-37 za rok 2007.
Ulga ta przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło
18 roku życia, jest przed ukończe-

niem 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje, bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek
pielęgnacyjny oraz w roku podatkowym 2007 dzieci te nie uzyskały
dochodów za wyjątkiem dochodów
wolnych od podatku dochodowego,
renty rodzinnej oraz dochodów niepowodujących obowiązku uiszczenia podatku.
W przypadku dzieci, które w trakcie ubiegłego roku skończyły 18 lat
lub 25 lat i uczyły się lub studiowały wystarczy, że „załapały się” jednym dniem w roku. Ulga dla nich
również obowiązuje.

Ma dzieci,
ale ulgi nie dostanie
Z ulgi nie mogą skorzystać rolnicy, nawet jeśli mają kilkoro dzieci ponieważ nie płacą podatku dochodowego. Z ulgi nie mogą również
skorzystać przedsiębiorcy, którzy
rozliczają się z urzędem skarbowym
ryczałtem oraz osoby, które od dochodów ze swojej działalności gospodarczej płacą linowy 19% podatek. Ulgi na dziecko nie dostaną też

osoby uzyskujące dochód wyłącznie
z gry na giełdzie, a to z tej przyczyny, że dochody z giełdy opodatkowane jedną, 19% stawką podatku.
Jeśli jednak rodzic gra na giełdzie
i pracuje na etacie może otrzymać
ulgę na dzieci. Odlicza ją jednak od
podatku z tytułu pracy na etacie.

Ulga dla mamy
czy ulga dla taty?
Ulgę może odliczyć jeden z rodziców bądź też oboje, według
wskazanej proporcji. Z tej możliwości mogą skorzystać rodzice
w przypadku, gdy podatek jednego
z nich odprowadzony w ciągu roku
będzie mniejszy niż kwota przysługującej ulgi na dzieci.
Jeśli rodzice są po orzeczonym rozwodzie lub w separacji, ulgę na dziecko może odliczyć ten rodzic, u którego dziecko
faktycznie zamieszkuje. Jeśli zamieszkiwało okresowo u obojga
rodziców, ci dzielą ulgę pomiędzy
siebie. Ulgę podatkową na dzieci wyliczamy w załączniku PIT/O.
(mak)

£owicz i w³oskie Saluzzo
- partnerzy gotowi do wspó³pracy
Włochów interesuje współpraca i wymiana doświadczeń
w zakresie przemysłu spożywczego, sadownictwa, zaintrygował ich też łowicki folklor. Łowicz jest gotowy podjąć
współpracę w tych dziedzinach i dążyć do tego, aby odbywała się różnymi nieformalnymi drogami.

S

aluzzo położone jest w górskiej, północno-zachodniej części Włoch, liczy około 15.000
mieszkańców. Łowicki ratusz przed
rokiem nawiązał kontakt z tym
miastem. Pomógł w tym Wydział
Współpracy z Zagranicą Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi. Ponieważ województwo łódzkie współpracuje z Piemontem, poszukiwania
partnera dla Łowicza prowadzono

w tym właśnie regiośnia. Wcześniej, bo już
nie. Pierwsza wizyta
w sierpniu, podczas imWłochów miała miejprezy Księżackie Jadło,
sce przed rokiem. Wteodwiedzić ma nasze
dy burmistrz Saluzzo
miasto włoska 40-osoi jedna towarzysząca
bowa grupa.
mu osoba przyjechali na
Włosi chcą nie tylko
łódzkie targi turystyczne
być obserwatorami im„Na styku kultur”. Po- Burmistrz Saluzzo prezy, ale też zaoferotem gościli w Łowiczu. Paulo Alemanno.
wali wystawienie swoZ rewizytą do Włoch,
jego stosika, na którym
w maju ubiegłego roku, pojechała prezentowane będą charakterystyczSylwia Cybulska-Krześlak z Wy- ne dla ich regionu potrawy. Na pewdziału Promocji Urzędu Miejskie- no będzie można ich skosztować.
go w Łowiczu. Kolejna wizyta WłoŁowicz i Saluzzo będą też
chów w Łowiczu trwała 3 dni, a było przygotowywać projekty uchwał
to w październiku, w czasie rekon- o współpracy, które przedstawione
strukcji walk nad Bzurą w 1939 roku. zostaną radom miejskim. Sama zaś
Jak się dowiadujemy, obec- współpraca ma szanse być doﬁnannie przygotowywany jest wyjazd sowana w ramach programu Komi30-osobowej delegacji łowickiej, sji Europejskiej Twinning Towns.
która pojedzie do Saluzzo 5 wrze(mwk)
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Wspomnienia o obozach
tylko do końca marca
Tylko kilka prac napłynęło dotąd
na ogłoszony przez łowicki ratusz
konkurs na wspomnienia pt. „Hitlerowskie obozy pracy w Kapitule
i Małszycach” - poinformowała nas
sekretarz Urzędu Miejskiego w Łowiczu Maria Więckowska.

O

soby, które chcą złożyć swoje wspomnienia w konkursie, mogą to zrobić
do końca marca. Zachętą do udziału
w konkursie mogą być nagrody dla zwycięzców, kolejno: 1000 zł, 700 zł i 500 zł
oraz publikacja w wydawnictwie pokonkursowym.
Konkurs został ogłoszony w celu ocalenia od zapomnienia wspomnień dotyczących dwóch obozów pracy, jakie funkcjono-

wały na terenie Łowicza w okresie II wojny
światowej, tj. w Kapitule i Małszycach. Liczą się każde wspomnienia.
Przypomnijmy, że praca może być napisana w formie wspomnień, pamiętnika
lub kalendarium. Musi się ona zamknąć
w 30 stronach maszynopisu, ewentualnie
w 40 stronach czytelnego rękopisu. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, mogą brać w nim udział zarówno
mieszkańcy miasta, jak i osoby spoza niego,
zarówno jego więźniowie, jak i osoby, które
miały z nimi kontakt, były świadkami ciekawych wydarzeń dotyczących obozu.
Autorzy prac muszą podać na przesłanych pracach swoje dokładne dane (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, wiek, ewentualnie nr telefonu i e-mail).
(tb)

Potrzebni tańczący chłopcy
Mariusz Wasiak (od lewej) i Michał Król jako pierwsi spłynęli wspólnie w okresie zimowym Rawką.

Słuchali o zimowym
spływie Rawką
Mariusz Wasiak, który wspólnie z Michałem Królem w 2004
i 2005 roku dokonał pierwszego
zimowego spływu rzeką Rawką,
był 12 marca gościem na spotkaniu z młodzieżą w Domu Kultury
w Zdunach.

P

rzybyło ponad 20 osób, głównie
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie oraz Zespołu Szkół Licealnych w Nowych Zdunach,
mieszkających w internacie przy tej pierwszej placówce. O niezwykłej wyprawie pisaliśmy już obszernie na łamach NŁ.

Spotkanie trwało ponad godzinę, rozpoczęło je wspólne napompowanie niezwykłego rekwizytu, jakim był ponton użyty
w czasie wyprawy. Wasiak opowiadał o samym pomyśle, przygotowaniach do spływu, o trudnościach, jakich doświadczył duet
w czasie realizacji przedsięwzięcia. Opowiadał także o innych swoich pasjach eksploracyjnych, m.in. wyprawach w góry.
Młodzież zadawała sporo pytań - na przykład o to, czy przeprowadzenie spływu na
rzece będącej rezerwatem przyrody wiązało
się z uzyskanie specjalnych zezwoleń. Były
nawet osoby zdecydowane spróbować spływu kajakowego Rawką.

Dyrektorka Domu Kultury w Zdunach
Halina Anyszka oceniła spotkanie jako udane, osiągnięto bowiem zakładany cel - pokazano młodzieży, że można się ciekawie
realizować bez konieczności wyjeżdżania
na dalekie wyprawy. A ciekawa przygoda
jest w zasięgu ręki.
Spotkaniu z Mariuszem Wasiakiem towarzyszyła wystawa fotografii uwieczniających spływ i przyrodę doliny Rawki,
które wykonał Michał Król. Wystawę złożoną z kilkunastu zdjęć można oglądać do
końca marca w holu Biblioteki Publicznej
w Zdunach.
(tb)

Zespół Łowiczanie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze
poszukuje nowych członków. Jak
powiedziała nam prezes stowarzyszenia Teresa Wojda, zespół musi
zostać uzupełniony przede wszystkim o chłopców.

W

ymagania stawiane kandydatom to
ogólne zainteresowanie folklorem
i chęć jego rozwoju pod okiem starszych członków stowarzyszenia, wśród których nie brakuje twórców ludowych z wieloletnim stażem. Szczególnie chętnie do
zespołu przyjęci zostaną chłopcy, którzy
mieli już kontakt z tańcami łowickimi.
W tej chwili Łowiczanie liczą ponad
40 osób, wśród nich jest spora grupa nowych. Teresa Wojda powiedziała nam, że
wśród nich były prawie same dziewczęta, trudno więc stworzyć pary do tańczenia
układów choreograficznych.
Chłopcy zainteresowani przyłączeniem
się do zespołu mogą w tej sprawie zgłaszać się bezpośrednio do biura stowarzy-

Występy Łowiczan to w dużej mierze
pokazy „Wesela Łowickiego” dla grup
turystycznych w skansenie w Maurzycach i Granicy.
szenia mieszczącego się przy ul. Stanisławskiego 23 lub dzwoniąc pod numer
046 837 78 53.
(tb)

Najlepsi licealiści z filozofii
Konrad Niemira, uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, został zwycięzcą okręgowego etapu Olimpiady Filozoficznej, który zakończył się
3 marca w Łowiczu. Wraz z Arielem
Lisowskim wezmą udział w centralnym finale tej olimpiady, który odbędzie się 5-6 kwietnia w Warszawie.

W

etapie tym brało udział 22 uczniów
ze szkół średnich z 11 powiatów
województwa mazowieckiego i łódzkiego. Laureaci i finaliści tej olimpiady będą
mieć do wykorzystania indeksy na studia
socjologiczne i filozoficzne najlepszych
polskich uczelni.
Etap okręgowy Olimpiady Filozoficznej składa się z części pisemnej, w której
uczniowie piszą esej i test, oraz z ustnego
egzaminu. Pierwsza część odbyła się 2 tygodnie wcześniej w Skierniewicach, druga już po raz szósty w łowickim ratuszu.
Olimpijczycy trafili do naszego miasta
poprzez sekretarz etapu okręgowego, Annę
Janus, która była naczelnikiem Wydziału
Promocji łowickiego ratusza, obecnie jest
przewodniczącą Rady Miejskiej w Skierniewicach. - Atmosfera była bardzo miła,
dziękuję jeszcze raz burmistrzowi i innym
osobom, które pomogły w zorganizowaniu
olimpiady - mówi Anna Janus. Jak podkreśla w rozmowie z nami, burmistrz zaprosił
już organizatorów do przyjazdu za rok. Z zaproszenia zamierzają skorzystać, jak mówi
nasza rozmówczyni - sprowadza ją tu gościnność i sentyment.

Konrad Niemira (z lewej) i Ariel Lisowski - maturzyści z I LO, którzy dostali się
do finału Olimpiady Filozoficznej.
Miejsce II w zakończonym etapie zajęła Ewa Adamska, III - Anna Badowska,
IV - Anna Sokołowska - wszystkie trzy
z Mszczonowa, V - Ariel Lisowski z I LO
w Łowiczu, VI - Jakub Bieńkowski z Niepokalanowa. Wszystkie te osoby osiągnęły pułap przynajmniej 75 punktów (na
100 możliwych), który kwalifikuje do
udziału w ogólnopolskim finale.
W pierwszym etapie uczestnicy piszą
pracę na jeden z 6 tematów. Konrad Niemira w olimpiadzie brał udział drugi raz. Tym
razem wybrał temat z pogranicza metafizyki i etyki: „Jakie formy w naszych czasach
przyjmuje zło i jak tłumaczy się jego pocho-

dzenie”. Ariel startował w olimpiadzie po
raz trzeci, a temat jego pracy to: „Idea olimpizmu i sportu”. Opiekunem obu licealistów
z Łowicza był Jacek Wiśniewski, nauczyciel
WOS-u, filozofii i etyki w I LO.
Czy skorzystają z indeksów, jakie organizatorzy olimpiady mogą im zaoferować?
Raczej nie. Konrad planuje studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, na które zdobył indeks jeszcze
przed rokiem, albo na studiach międzywydziałowych na tej uczelni. Plany Ariela są
jeszcze bardziej szerokie: prawo albo dziennikarstwo, a może aktorstwo?
(mwk)
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Jak odzyskać akcyzę?
Nie wszystkim będzie się to opłacało
Podatnicy, którzy sprowadzili do
Polski po 1 maja 2004 r. używany
samochód z zagranicy, mogą starać się o odzyskanie części zapłaconej akcyzy. Zasady te określa projekt specjalnej ustawy regulującej
zwrot akcyzy. Aby odzyskać pieniądze, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu celnego. Ten ostatni ma
na rozpatrzenie wniosku pół roku.
O zwrot podatku będzie można starać się do 2012 roku.

W

iedzieć jednak trzeba, że nie wszyscy
ze złożeniem wniosku do właściwego
urzędu celnego winni się spieszyć. Co więcej - nie wszyscy powinni go składać.
Zanim podatnik złoży wniosek do naczelnika urzędu celnego, najpierw sam powinien wyliczyć wartość zwrotu. W tym celu
powinien posłużyć się specjalnym wzorem
opracowanym przez resort finansów:
Z=a-n
gdzie: Z - to kwota akcyzy do zwrotu;
a - to kwota akcyzy zapłaconej z tytułu
nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego;
n - to akcyza zawarta w cenie samochodu
zarejestrowanego na terytorium kraju (tzw.
kwota rezydualna), obliczona zgodnie ze
wzorem I lub II - (I) dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2000 cm3: n = (średnia wartość rynko-

wa samochodu : 1,22 : 1,136) x 0,136 i (II)
dla pozostałych samochodów osobowych:
n = (średnia wartość rynkowa samochodu :
1,22 : 1,031) x 0,031.
Średnią wartość rynkową samochodu
osobowego stanowi wartość samochodu
osobowego ustalana na podstawie obowiązującej na rynku krajowym, w miesiącu zapłaty akcyzy, średniej ceny samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika,
wyposażenia i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty samochód, od którego
zapłacono akcyzę.
I tak np. nadpłata akcyzy dla sprowadzonego do Polski samochodu marki Opel Vectra z roku 1995 o pojemności silnika poniżej
2000m3 wyliczana jest następująco.
Średnia wartość rynkowa = 7 700 zł
7 700 zł : 1,22 = 6 311 zł (średnia wartość
rynkowa pomniejszona o VAT)
6 311 zł : 1,031 = 4 818 zł (średnia wartość rynkowa pomniejszona o VAT i akcyzę)
4 818 x 0,031 = 155 zł (wyliczona akcyza,
która jest zawarta w cenie samochodu zarejestrowanego na terytorium kraju)
Zatem kwota akcyzy do zwrotu będzie
liczona w następujący sposób:
Z = a - n = 300 zł - 155 zł = 145 zł
gdzie: a - 300 zł jest już zapłaconą wcześniej przez podatnika akcyzą,
n - jest wyliczoną akcyzą, która jest zawarta w cenie samochodu zarejestrowanego na terytorium kraju.

orzekł, że polskie przepisy regulujące kwestię pobierania podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
są sprzeczne z art. 90 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do tak sporządzonego wniosku podatnik powinien
dołączyć kserokopię dowodu zakupu pojazdu (fakturę).

Nie tylko wniosek
Do wniosku o zwrot akcyzy należy dołączyć dokument potwierdzający zapłatę
akcyzy z tytułu nabycia samochodu osobowego, którego wniosek dotyczy oraz dokument potwierdzający prawo własności
wnioskodawcy do tego samochodu osobowego. Należy również dostarczyć do urzędu celnego wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wartość samochodu oraz
wartość poczynionej nadpłaty. Niezbędne
może się również okazać znalezienie świadków potwierdzających stan techniczny auta
z chwili zakupu, ponieważ czynny udział
podatników w procedurze zwrotu akcyzy
oznacza udowodnienie swoich racji przed
organem celnym.
Sprowadzanie używanych samochodów do Polski stało się w minionych latach masowe. Do dziś w licznych komisach jest w czym przebierać. Na zdjęciu
komis przy ul. Jana Pawła II w Łowiczu.

Wniosek o zwrot
Wniosek powinien być opatrzony datą,
imieniem i nazwiskiem, adresem osoby
przedkładającej wniosek, numerem jego
NIP. W nagłówku podatnik powinien zaznaczyć, do którego właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek jest kierowany
i w jakim celu. W treści wniosku podatnik
powinien wykazać, że działa on w rozumieniu art. 75 par. 2 i 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa

i z tego tytułu wnosi o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w wyliczonej przez siebie
wysokości. W dalszej części wniosku należy podać nr rachunku bankowego, na który
część akcyzy zostanie zwrócona. W części
uzasadniającej wniosek podatnik powinien
wyszczególnić okoliczności nabycia pojazdu wraz z jego szczegółowymi danymi technicznymi. Powinien także w uzasadnieniu
wniosku powołać się na wydany 18 stycznia 2007 r. wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie C 313/05, który

Jeśli zaniżyłeś, dopłacisz
Eksperci ostrzegają jednak, że jeżeli ktoś
zaniżył wartość samochodu sprowadzonego z zagranicy, by zapłacić mniejszą akcyzę, to zamiast otrzymać zwrot akcyzy, będzie musiał dopłacić zaległy podatek wraz
z odsetkami. W takiej sytuacji lepiej wniosku o zwrot akcyzy w ogóle składać. Każdy
wniosek złożony przez podatników o zwrot
podatku akcyzowego będzie bowiem weryfikowany przez organy celne, które będą
mogły wykryć ewentualne oszustwa. Z tego
powodu lawiny wniosków o zwrot akcyzy
raczej spodziewać się nie należy.
(rpm)
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18 stacji
Drogi Krzyżowej
Mimo zimna i padającego deszczu w drodze krzyżowej, która
przeszła ulicami Łowicza w piątek
14 marca, wzięło udział ok. 1,5 tys.
osób. W tym roku rozważania po
raz pierwszy prowadził ks. bp Józef Zawitkowski. Wiele osób dało
się ponieść jego medytacją, które przybliżyły uczestnikom Mękę
Pańską. Prowadzący wielokrotnie
odwoływał się do tradycji miasta
i regionu.

U

czestnicy drogi krzyżowej powiedzą
z pewnością, że nigdy wcześniej nie
mieli możliwości w takiej uczestniczyć. Biskup znany z oryginalności dokonał zmian
w tradycyjnej ilości stacji. Zmarzłam i zmokłam, jednak przeszłam całą drogę - powiedziała nam już po zakończeniu procesji
Anna Dróżka z Łowicza - Prowadziła mnie
ciekawość, bo droga była zupełnie inna niż
zawsze. Inna uczestniczka, Zofia Klimczak,
stwierdziła - W tym roku droga jakby miała
innego ducha. Biskup jest doskonałym mówcą, jego opisy są tak przemawiające do wyobraźni, że niesamowicie mocno to przeżyłam. Ktoś inny dopowiadał: - Bardzo mi się
podobało. Wprowadzenie na początku drogi
nowych stacji wprowadziło nas w całą historię i nadało jej głębszy sens.
Z czternastu, a po coraz częstszym włączeniu do drogi stacji Zmartwychwstanie piętnastu, biskup rozbudował ich ilość aż
do 18, dodając pięć nowych. Na początku
cztery: I - Betania, Piotr, Płacz Pana Jezusa nad Jerozolimą, II - Ostatnia Wieczerza,
III - Modlitwa w Ogrójcu, Zdrada Judasza,
Zaparcie się Piotra; IV - Sąd Kajfasza i jedną na końcu XVIII - Piotr, Jan u grobu, Tomasz, Emaus.
Oprócz nowych stacji Józef Zawitkowski dokonał modyfikacji w tradycyjnej ilości
stacji, łącząc w jedną stację XI - Przybicie do
krzyża i XII - Śmierć na krzyżu i rezygnując
ze wcześniejszej stacji, w której Jezus upada po raz drugi.

Biskup Józef Zawitkowski, autor rozważań, podczas zakończenia nabożeństwa, przy pomniku Jana Pawła II, w strugach deszczu.

Jedna z ostatnich stacji - na Zduńskiej.
Zapytany przez nas, co skłoniło go do odstąpienia tradycyjnego układu stacji, biskup
przypomniał, że kwestią tradycji jest to, że
droga krzyżowa ma 14 stacji. 14 to 7 plus
7, czyli suma dwóch biblijnych, doskonałych siódemek. Taka droga rozpoczyna się
od sądu przed Piłatem, a kończy na złożeniu
do grobu. Rozbudowanie drogi do 18 stacji
wynikało z tego, że droga, jaką miała przejść

procesja, od kościoła Chrystusa Dobrego
Pasterza do katedry, jest długa. Wprowadzając nowe stacje bp Zawitkowski chciał
skłonić wiernych do rozważań nad innymi chwilami cierpienia Pana Jezusa. -Jego
płacz nad Jerozolimą, zdrada Judasza, wyparcie się Piotra, sąd Kajfasza - wymienia
bp Zawitkowski. Nie chciał też, aby rozważania kończyły się na złożeniu ciała Chry-

stusa do grobu, aby z rozważań wypływała
nadzieja, więc znalazło się tu Zmartwychwstanie. Dlatego w łowickiej drodze krzyżowej jest Magdalena, która nie znajduje
ciała w grobie, Tomasz, który by uwierzyć,
musi włożyć dłoń w ranę i Piotr, którego Jezus pyta „Czy ty mnie kochasz?”
Biskup powiedział nam, że chciał, by
wierni w czasie drogi krzyżowej spojrzeli spod krzyża na wielkanocną Ewangelię,
by dali się wprowadzić w jej nastrój. Idąc
wśród wiernych w ciemności, przy zapalonych pochodniach, łatwiej wyobrazić sobie
i zastanowić nad tym, czym jest droga krzyżowa. Zwrócił też uwagę, że deszcz, który
przybrał na sile na koniec procesji, to też był
znak. Gdy ukrzyżowano Jezusa, deszcz padał nad Jerozolimą. Ale deszcz to też symbol łask Bożych i Ducha Świętego, o czym
chrześcijanin musi pamiętać.
Procesja drogi krzyżowej przeszła, począwszy od 19.30 od kościoła Chrystusa

Dobrego Pasterza, ulicami Jana Pawła II,
Stanisławskiego, Nowym Rynkiem i ul.
Zduńską na Stary Rynek, gdzie zakończyła się po godz. 22.00 pod pomnikiem Jana
Pawła II. Chwilę później, wielu uczestników nabożeństwa skorzystało z możliwości przyjęcia komunii świętej w katedrze do czego gorąco namawiał proboszcz parafii
katedralnej, ks. Wiesław Skonieczny.
Krzyż nieśli przedstawiciele władz miasta, powiatu, księża, klerycy, służba zdrowia, ojcowie, matki, dzieci, młodzież, koła
żywego różańca. Na czele procesji szedł biskup ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej
Dziuba, przez część drogi towarzyszył wiernym biskup senior Alojzy Orszulik.
Przez cały czas trwania nabożeństwa
widoczni byli łowiccy harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Starsi druhowie
zabezpieczali ją od strony organizacyjnej, współpracując z policją, a młodsi zapewniali asystę pochodni.
(tb)

Strażacy seniorzy
spotkają się w Wyborowie
220 strażaków seniorów
ze wszystkich jednostek
z powiatu łowickiego zostało
zaproszonych na Powiatowy
Dzień Seniora Strażaka,
który odbędzie się 29 marca
w strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wyborowie.

W

sumie wszystkich gości
zaproszonych zostało ponad
300. Uroczystości rozpoczną
się mszą świętą w intencji strażaków,
która zostanie odprawiona o godz.
11.00, w sali na parterze budynku.
Po niej zaplanowano przemówienie
zaproszonych gości oraz wręczenie
medali druhom seniorom szczególnie
zasłużonym dla OSP. Później
spotkanie przyjmie mniej oficjalną
formę, w sali na piętrze budynku
strażacy zostaną zaproszeni na
poczęstunek, który przygotują
członkinie kół gospodyń wiejskich
z terenu gminy Chąśno. Tę część
spotkania umilać będzie zebranym
kapela łowicka z Zespołu Pieśni
i Tańca Masovia, którego kierownikiem
jest Stanisław Wielec.
(tb)
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Palmy strzeliły pod niebo
Dużym zainteresowaniem cieszył
się w tym roku diecezjalny
konkurs na największą
i najładniejszą palmę
wielkanocną. Na terenie
rezydencji biskupa ordynariusza,
po zakończonej mszy świętej
o godz. 12.00 w niedzielę
16 marca, stanęło ich blisko
30 - pięknie ozdobionych.
Tradycyjnie, do Łowicza zjechały
delegacje z parafii z całej diecezji.
Przede wszystkim byli to ludzie
młodzi, gimnazjaliści
i uczniowie szkół średnich.

O

rdynariusz, bp Andrzej Dziuba przywitał ich
najpierw na parkingu przed katedrą, gdzie pobłogosławił palmy, wynik ich kilkudniowej pracy.
Stamtąd wszyscy przeszli do świątyni, na celebrowaną przez niego mszę świętą.
W konkursie nie było niespodzianek. Jak co
roku do rywalizacji o zwycięstwo stanęły palmy
wykonane przez młodzież z Gimnazjum w Popowie oraz z parafii św. Mikołaja Biskupa w Słupi.
Obie były mniej więcej tej samej wysokości - ok.
27 metrów. Wygrała Słupia i nie dlatego, że u szczytu palmy młodzi ludzie zamontowali balon, który
unosząc się na wietrze, miał dodać jej parę centymetrów - jak snuto domysły, ale ze względu na jej
oryginalność. Oprócz kolorowych kwiatów z bibuły, palmę zdobiły bowiem upięte do niej otwarte
księgi, na stronicach których wypisane było dziesięć przykazań.
- Przyjeżdżamy na konkurs palm od 1993 roku,
pierwsza miała metr, ale powoli zaczęły one nam
rosnąć - przyznała w rozmowie z nam Małgorzata
Supera, katechetka z Gimnazjum w Słupi i Winnej
Górze skąd pochodziła młodzież, która wykonała palmę. - Rośnie też liczba osób, która przyjeżdża do Łowicza. Na początku było to 11 - 12 osób,
a dziś przyjechały dwa autokary i 80 osób. Parafia w Słupi jest jedną z tych, która co roku walczy
o pierwsze miejsce, rywalizując zazwyczaj tylko
z Gimnazjum w Popowie, a wcześniej z rodziną Bojskich z Popowa. Młodzi ludzie z tej szkoły, inaczej
niż Słupianie, dostarczyli palmę na konkurs niosąc

Ustawienie palmy wielkanocnej pionowo nie jest Młodzież z parafii Sierzchowy próbowała naprawić złamaną palmę. Niestety nie udało się, ostatakie proste, ta niestety złamała się w połowie. tecznie do konkursu przystąpiła z dwoma mniejszymi.

Tłoczno było w tę niedzielę przed rezydencją ordynariusza diecezji łowickiej, palmy przywiozła ze Puchar i gratulacje od bp A. Dziuby za II miejsce
sobą młodzież całej diecezji.
otrzymują uczniowie Gimnazjum w Popowie.
ją w kilka osób ze szkoły do miasta, wzbudzając młodzież z gimnazjum w Popowie, ich palma poogólne zainteresowanie przechodniów i pasażerów wstała w sześć dni.
mijających je samochodów. Jak powiedziała nam
Prace były podzielone: klasa IIIc była odpowiedzialna za konstrukcję, klasy IIIa i IIa za wykonanie ozdób, przede wszystkim kwiatów z bibuły. Nad
pracami czuwały nauczycielki: Renata Brzezińska Panek i Magdalena Szafarowicz.
Swoją palmę postawili w ciągu 15 sekund, potem kilka sekund za pomocą odciągów ustawiali ją
w pionie i choć ta dziwnie się wyginała i jakby falowała, stanęła w końcu jak trzeba. Młodzież ze Słupi

swoją stawiała na etapy, na długo przed rozpoczęciem
konkursu. Supera tłumaczyła nam, że to względu
na bezpieczeństwo. Konstrukcja tak wysokich palem
składa się z metalowych rur u podstawy, wyżej są
rury z PCV, a na samych czubku bambusowe kije.
Gdyby palma pękła ktoś stojący pod nią mógłby
ucierpieć.
Tradycyjnie konkursowi towarzyszyły też małe
dramaty. Były palmy, które pękały w momencie,
gdy próbowano je postawić - jednak i tak nie były
to palmy, które mogłyby konkurować wysokością
ze Słupią czy Popowem.
Jury pod przewodnictwem ordynariusza diecezji łowickiej biskupa Andrzeja Dziuby, przyznała
trzecie miejsce w konkursie parafii w Dzierzbicy. Wyróżnienia przypadły zaś palmom wykonanym i przywiezionym przez parafian
ze Skierniewic, Rybna, Strzegocina i Chojnaty.
Wręczone zostały także nagrody proboszcza parafii katedralnej ks. Wiesława Skoniecznego. Pierwszą nagrodę przyznano młodzieży z parafii w Wierzbicy, drugie miejsce parafii z Grabowa, trzecie
parafii Kutno - Dybów, a wyróżnienia otrzymały
delegacje z parafii w Białyninie, Sierzchowach
i Bedlnie.
Tradycyjnie już na uczestników konkursu czekały przed rezydencją biskupa stoiska ze słodyczami i napojami.
Warto chyba przy tej okazji zauważyć, że mimo iż
jest to konkurs diecezjalny, sama Ziemia Łowicka reprezentowana była wyłącznie przez parafię katedralną - Gimnazjum w Popowie. Szkoda, że w konkursie zabrakło udziału parafii z Kocierzewa, Złakowa
Kościelnego, Domaniewic, Bielaw, czy Nieborowa
- znanych z rękodzieła ludowego.
(tb)
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W świątecznym
nastroju
rognozy pogody nie są niestety pomyślne i jest już
niemal pewne, że wyjątkowo wczesna w tym roku Wielkanoc bardziej będzie sprzyjać domowym biesiadom niż podziwianiu budzącej się z zimowego snu
natury. Święta Wielkanocne są
jak wiadomo wyjątkowo ruchome,
a wszystko zależy od faz księżyca. Czasem Wielkanoc wypada więc niedługo po świętym
Józefie, innym razem w okolicy
imienin Wojciecha i Jerzego.
Osobiście wolę to drugie rozwiązanie i tylko mogę żałować,
że na wielkanocny termin nie
mam najmniejszego wpływu.
Zawsze to przyjemniej świętować
w promieniach wiosennego słońca, a wstając od suto zastawionego stołu zafundować sobie spacer
powiedzmy ukwieconą łąką niż
chować się przed zacinającym
w oczy deszczem ze śniegiem.
I tak dobrze, że Unia Europejska nie każe nam przesuwać
zegarków o godzinę do przodu
w Wielką Noc właśnie, bo wtedy na
Rezurekcję trzeba by było zrywać
się o dodatkową godzinę wcześniej. Ale wszystko przed nami.
Unia wszystkich możliwości jeszcze nam nie zademonstrowała.
Nie po to w Brukseli siedzą tysiące urzędasów zarabiających godne pozazdroszczenia pieniądze,
by czegoś “oryginalnego” co jakiś
czas nie wymyślili (ostatnio poszli
na rękę polskim góralom i dali im
prawo do wyrabiania oscypków).
A swoją drogą przypominam sobie

P

z młodości noce niemal bezsenne,
kiedy w strażackich mundurach,
w hełmach na głowach i z toporkami przy pasach czuwaliśmy,
jak nakazuje tradycja, przy Grobie
Pańskim do samej Rezurekcji
właśnie.

Z

aś co do nakazów i zakazów wynikających z naszej
przynależności do Unii
Europejskiej to chyba nie tylko ja
zaczynam mieć rozdwojenie jaźni.
Bo jeśli w orędziu wygłoszonym
na początku Wielkiego Tygodnia
Pan Prezydent Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej mówi narodowi,
że nie zgadza się (naród w przytłaczającej większości zresztą też;
ja i wszyscy znani mi osobnicy
również) na tak zwane małżeństwa homoseksualne, więc z tymi
europejskimi zapisami należy
uważać, a w chwilę potem słucham jednej z radiowych rozgłośni
(wprawdzie mało prezydenckiej),
że nic takiego nie wchodzi w grę,
bo te sprawy - zgodnie z proponowanym traktatem - mają nadal
regulować ustawodawstwa krajowe, to albo Prezydent ściemnia,
albo takiej rozgłośni powinno
się cofnąć koncesję, choć gdyby
ktoś na serio coś takiego zaproponował, to stałby się do końca
swoich dni ofiarą nagonki tejże
rozgłośni za rzekomy brak tolerancji. Temat jest zresztą mało
wielkanocny, chyba, że ktoś
ma specyficzne poczucie humoru
i - stosując daleko idącą paralelę traktuje to jako „robienie jaj”.

ogóle Wielki Tydzień
w mediach zaczął się jakoś tak mało świątecznie.
Gazeta zwana Wyborczą rozpętała
burzę wokół jakiegoś rzekomego
zboczeńca w koloratce, który podobno molestował kilkanaście lat
temu, więc w świetle prawa nawet
się te niecne czyny przedawniły,
ale od strony moralnej jak wiadomo
o przedawnienie trudno. Grzech
tak łatwo się nie przedawnia, choć
może być odpuszczony. Telewizje
i rozgłośnie komercyjne potraktowały sprawę jako absolutnie
priorytetową. Temat jako gorący
podjął też syn marnotrawny Telewizji Polskiej w swej szeroko reklamowanej audycji „Prosto z lasu”.
Szefostwo telewizji widać mocno
przejęło się podczas zbiorowych
Wielkanocnych rekolekcji właśnie
przypowieścią o synu marnotrawnym, bo na jego come back sowicie
sypnęło groszem, by podkreślić
swą wielką radość z powrotu niewiernego Tomasza, a ulubieńcowi
osłodzić kilkuletnią, dobrowolną
banicję. Zresztą ma chłop (jako
zapewne przykładny katolik, chętnie podejmujący temat moralności
wśród bliźnich) nową żonę, zatem
i potrzeby zwiększone. Więc należy
to zrozumieć, a idola podziwiać
za mądrość i urodę. No i płacić regularnie abonament, co wszystkim
zapominającym o tej powinności
niniejszym przypominam. To dla
zapominalskich ostatnia chwila,
by w spokoju i poczuciu należycie
spełnionego obowiązku mogli w dni
świąteczne oglądać telewizję.

W

Uwaga na trefne wyjazdy
Nie reklamacje
butów, nie reklamacje
usług budowlanych,
ale skargi na
ubiegłoroczne
wakacje czekają
jeszcze licznie
na załatwienie
przez powiatowego
rzecznika
konsumentów
w Zgierzu.

I

lość spraw kierowanych do rzecznika i szerokie spektrum niedociągnięć, na jakie skarżą się klienci biur podróży, powinno skłonić
wszystkich wybierających się tego
lata za granicę do większej ostrożności. Nazw biur turystycznych ujawnić nie mogę, zapewniam jednak, że
są wśród nich nawet te najbardziej

renomowane. Ci konsumenci, którzy
zwrócili się do nas ze skargami, wyjeżdżali za pośrednictwem filii różnych biur podróży działających na
terenie Łodzi i Zgierza - mówi Ewa
Walczak, powiatowy rzecznik konsumenta.
Numerem jeden na czarnej liście jest Egipt. Niezbyt dobrą opinię mają również Tunezja, Grecja
i Węgry. Skargi dotyczą standardów
hoteli, jakości transportu, imprez fakultatywnych, posiłków. Scenariusz
zawsze jest ten sam: klienci skuszeni pięknymi folderami i zachwalaniem agentów turystycznych wykupili tzw. pakiet all inclusive , liczyli
na luksusowy hotel, ciekawe wycieczki, szwedzkie stoły i minibary,
z których jedzenie nie znika przez
cały dzień. Tymczasem okazuje
się, że autokar dojechał do hotelu za
późno, restauracja jest już nieczynna, kolacja przeleciała koło nosa,
a pokój - no cóż ... w katalogu były

akurat zdjęcia tych usytuowanych
od innej strony hotelu. W efekcie
takich ubiegłorocznych wyjazdów
rzecznik konsumentów w Zgierzu
do dziś negocjuje z biurami podróży wysokość odszkodowań. - Biura
tylko w części uznają roszczenia, ale
w większości przypadków udaje
nam się doprowadzić do ugody. Odszkodowania nie są tak duże, jak żądali konsumenci, ale i nie tak małe,
jak proponują na wstępie adresaci roszczeń - mówi Ewa Walczak.
Konsumentom średnio udaje się
wywalczyć od 800 do 3.000 zł.
Niemiłych wakacyjnych rozczarowań można jednak uniknąć. Rzecznik konsumentów poleca dokładną lekturę regulaminów
biur podróży oraz katalogów wyjazdów i podkreśla, że informacje przekazywane przez agenta
turystycznego czy w formularzu
zgłoszenia mogą być niepełne.
(ljs)
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Kocierzewskie przysmaki w Wilanowie
16 marca około 50 osób z kół gospodyń wiejskich wraz z twórcami
ludowymi z gminy Kocierzew, brało udział w kiermaszu „Wielkanocna baba” w Wilanowie.

Z

roku na rok chętnych na wyjazdy tego
typu jest coraz więcej. Jeździ nawet
po 5 osób z niektórych wsi - mówi
Zofia Stańczyk, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w tej gminie. W tym roku
na stoisku „Wiejskie pyszności”, bo tak go-

spodynie z gminy Kocierzew nazwały swoją propozycję, królowała wiejska wędlina
(kiełbasy, kaszanki, szynki, schaby), która
można było kupić. Był barszcz biały z jajkiem i białą kiełbasą, którym częstowano
gości - wydano około 100 porcji, bo w sumie barszczu było 45 litrów. Nie zabrakło
też degustacji ciast - mazurków, serników,
bab itp. Twórcy ludowi oferowali odwiedzającym kiermasz lalki łowickie, wycinanki
i wyroby hafciarskie.
(mwk)

Przedświąteczne sprzątanie w gminie Nieborów

P

rzedświąteczne sprzątanie wykonywane jest dwa razy do roku, jednak mimo
to, śmieci wciąż przybywa. - Może
i ludzie się przyzwyczajają, że posprzątamy,
więc nie dbają o czystość otoczenia - mówi
wójt. - Tylko że gdybyśmy zaniechali tego
sprzątania... W tym roku śmieci będzie naprawdę dużo - dodaje. Od poniedziałku pracownicy brygady remontowo-budowlanej
gminy Nieborów zajmowali się sprzątaniem
terenu przed nieborowskim muzeum.

Potem przenieść się mieli w miejsca
gdzie śmieci jest najwięcej - na drogę od
osiedla w Mysłakowie, czy przy stacji PKP
w Bednarach. Za naszą sugestią wysprzątać
też mieli teren naprzeciw stacji paliw w Bednarach, gdyż w przydrożnym rowie „podziwiać” można kilka wypchanych po brzegi
najróżniejszymi śmieciami reklamówek.
Gruntownie wysprzątane zostały także
cmentarze wojenne. Pod koniec tygodnia
posprzątane zostaną ponownie.
(wcz)
Kucharz Grzegorz Borcuch, na oczach klientów Galerii przygotowywał księżacki żur.

Weekend w Galerii po łowicku
Aż 12 stoisk w sobotę, kilka mniej
w niedzielę, z wyrobami księżackiej
sztuki ludowej oraz kulinarną prezentacją tradycyjnego księżackiego
żuru w wykonaniu łowickiego kucharza Grzegorza Borcucha - tak wyglądał weekendowy kiermasz wielkanocny w Galerii Łowickiej.
ieszył się on dużym powodzeniem, tym
bardziej, że swoje stosika wystawili ci
C
najbardziej utytułowani, jak Maria Mada-

nowska czy Boronisława Skwarna.
To drugi kiermasz z twórcami ludowymi z naszego regionu, jaki zorganizowano
w Galerii. Pierwszy odbył się przed świętami Bożego Narodzenia i cieszył się także dużym powodzeniem. Jak się okazało,

wyroby kupowali nie tylko łowiczanie, ale
także przyjezdni z Warszawy, Łodzi lub
innych dalszych miast, którzy znaleźli się
w Łowiczu z powodu Niedzieli Palmowej
lub odwiedzin znajomych. Na stoiskach
można było kupić wszystko co łowickie:
lalki, stroje, haftowane serwety i obrusy,
kwiaty z bibuły i wycinanki. Największe
wzięcie miały jednak wszelkiego rodzaju
ludowe ozdoby związane ze świętami Wielkiej Nocy, np. palmy ozdobione kolorowymi kwiatami z bibuły, pisanki, malowane,
jak i ozdobione kolorowym papierem, łowickie koguciki wykonane na wydmuszkach czy ręcznie wykonane świąteczne karty z wycinanek.
Od prowadzącej galerię Marty Wróbel
usłyszeliśmy: - Wszystkie te produkty za-

zwyczaj pokazywane są na zewnątrz Łowicza, nam chodziło o przypomnienie ich
wśród mieszkańców miasta i okolic i przez to
zachęcenie ich do kultywowania tradycji.
Największym wzięciem cieszył się jednak księżacki żur i kiełbasa, których przygotowanie demonstrował zarówno w sobotę,
jak i w niedzielę znany łowickie kucharza Grzegorz Borcuch. W oba dni rozdano odwiedzającym kiermasz i galerię ponad 300 porcji.
Marta Wróbel powiedziała nam, że jeszcze tej wiosny w Galerii Łowickiej można
się spodziewać kolejnych ciekawych przedsięwzięć. Najbliższe zaplanowano na Prima
Aprilis, 1 kwietnia - Obiecuję, że wiele osób
zaskoczymy - powiedział nam.
(tb)

Ludzkiej dobroci się nie mierzy

D

o czwartku w łowickim kościele
ojców pijarów zbierane będą
przedświąteczne dary dla osób
biednych i potrzebujących. Wierni
proszeni są o przynoszenie trwałych
produktów spożywczych - takich
które przydadzą się na święta.
W stojącym w kościele koszu
znaleźć można m.in. cukier, kasze,
makaron, konserwy, słodycze itp.
Dary przekazane zostaną
do łowickiego Caritas, skąd trafią
do potrzebujących.
Ile zebrano w trakcie trwania akcji?
- Trudno powiedzieć. Było tego wiele.
Ludzkiej dobroci się nie mierzy mówi rektor łowickich pijarów ojciec
Stanisław Pilch.
(wcz)

60 paczek od PCK

M

aksymalnie 60 paczek
przygotuje łowicki oddział
Polskiego Czerwonego Krzyża
przed świętami Wielkiej Nocy.
Paczki wypełnione żywnością, m.in.
wędlinami, pieczywem i słodyczami,
a także drobnymi upominkami,
trafią wyłącznie do osób będących
w trudnej sytuacji materialnej,
korzystających z posiłków
serwowanych w stołówce PCK
przy ul. 3 Maja. PCK w tym roku nie
jest w stanie zapewnić ze względów
finansowych i organizacyjnych
większej ilości paczek. Zazwyczaj
było ich nawet 100. PCK mimo to
apeluje o pomoc w wyposażeniu
paczek. Kontakt (046) 837 38 21.
(tb)
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Śpiewać jak Anna Jantar
Z roku na rok Regionalny
Festiwal Piosenek Anny
Jantar organizowany
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Głownie zyskuje coraz
wyższy poziom. Coraz
więcej jest też chętnych
do śpiewania utworów
niezapomnianej polskiej
gwiazdy.

Laureatka I miejsca w kategorii solo
do lat 12 - Agata Szymczak z SP
w Popowie Głowieńskim.

tym roku do udziału w festiwalu zgłosiło się aż 55 uczestników. Trzecia
W
edycja imprezy, której od początku patro-

nuje burmistrz Głowna Wojciech Brzeski
zorganizowana pod hasłem „Tak blisko nas”
odbyła się w piątek 14 marca w sali widowiskowej MOK w Głownie. Poprowadził ją
pomysłodawca festiwalu Łukasz Ledzion.
Na wstępie przypomniał, że przegląd, który na dobre wpisał się już w harmonogram
kulturalnych imprez naszego regionu, dedykowany jest pamięci zmarłej w 1980 roku
w katastrofie lotniczej wybitnej piosenkarki,
która pozostawiła po sobie wiele nieprzemijających hitów. Dziś, wykonywane niegdyś
przez Annę Jantar piosenki, nadal cieszą się
ogromną popularnością i stają się przedmiotem nowych interpretacji.
W festiwalowym jury, podobnie jak rok
temu zasiedli dziennikarz muzyczny Sławomir Macias i Katarzyna Florczyk, założycielka zespołu THORN. Tym razem,

Patryk Rybus z Łowicza zaśpiewał „Moje Jedyne Marzenie” i zajął II miejsce w kategorii solistów w wieku 12 - 16 lat.
wego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej za „Nie wierz mi, nie ufaj mi” i „Żeby
szczęśliwym być” - piosenki przygotowane pod opieką Grzegorza Klimczaka. Wśród
najstarszych solistów (powyżej 16 lat) pro-

fesjonalizmem godnym pierwszego miejsca
wykazała się Adrianna Wenclewska z Ksawerowa, która przed festiwalową publicznością zaśpiewała „Najtrudniejszy pierwszy krok” i „Tyle słońca w całym mieście”.
Drugie miejsce zajęła Paulina Piotrowska z Domu Kultury im. Małego Księcia
w Ozorkowie, która pod kierunkiem Tomasza Klauze przygotowała piosenkę „Za
wszystkie noce”. Na trzecim miejscu z piosenką „Tyle słońca w całym mieście” uplasował się Piotr Brzózka reprezentujący Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie.

Zespoły
Do rywalizacji w kategorii zespołowej do
lat 12 przystąpiły dwie grupy młodych artystów: Fanki Anki z ŁOK oraz dziewczynki
ze Studia Piosenki w MOK w Głownie.
Obydwa zespoły przygotowuje ta sama
instruktorka Karina Sędkowska. W podsumowaniu jury I miejsce przyznało zeAwangardową interpretacją piosenki „Tyle słońca w całym mieście” dziew- społowi z Głowna w składzie: Patrycja
Lademann, Julia Szewczyk, Maria Dudczynki ze Studia Piosenki wyśpiewały I miejsce w kategorii zespół do lat 12.
z uwagi na wyrównany, wysoki poziom
występów, wybór najlepszych wcale nie
był łatwy.

Soliści
Wśród najmłodszych uczestników - solistów do lat 12 najlepsza okazała się Agata
Szymczak, uczennica Szkoły Podstawowej
w Popowie Głowieńskim. Dziewczynka,
która do występu przygotowywała się pod
kierunkiem Pawła Karlikowskiego świetnie
zaśpiewała piosenkę „Tylko mnie poproś do
tańca”. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła jej szkolna koleżanka Edyta Chmurska,
która wykonała „Cygańską jesień”. Trzecie miejsce za piosenkę „Jambalaja” jury
przyznało Klaudii Dudkiewicz ze Studia
Piosenki Kariny Sędkowskiej działającego
w MOK w Głownie.
W kategorii solistów w wieku od lat
12 do 16 zatriumfowała Alicja Zientalska
z Gimnazjum w Krośniewicach. Utalentowana dziewczyna przygotowana przez Waldemara Izytopskiego zaśpiewała dwie piosenki: „Wielką Damę” i „Gdzie są dzisiaj
tamci ludzie”. Drugie miejsce zajął jeden
z nielicznych wśród uczestników panów
- Patryk Rybus, który śpiewania uczy się
w Łowickim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Kariny Sędkowskiej. Młody wokalista przekonująco wykonał „Moje jedyne marzenie”, na scenie towarzyszyła mu
para tancerzy. Trzecie miejsce w tej kategorii przyznano Annie Frączak z Młodzieżo-

ka, Martyna Wróbel i Klaudia Gostyńska za hih-hopową interpretację utworu
„Tyle słońca w całym mieście”. Miejsce
II, jak łatwo się domyśleć zajęły łowickie
Fanki Anki, czyli Klaudia Okruch i Paulina Stasiak za piosenkę „Żeby szczęśli- Laureatka II miejsca w kategorii solo
do lat 12 - Edyta Chmurska z SP
wym być”.
dok. na str. 16 w Popowie Głowieńskim.
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Gmina Bolimów

Turniej wsi
tylko raz do roku
Nie odbędzie się planowany na
marzec halowy turniej wsi gminy
Bolimów. Powodem jest brak zainteresowania. Do organizatora - Gminnego Ośrodka Kultury - zgłosiły się
zaledwie dwie wsie: Humin, który od
lat triumfuje w tego typu zmaganiach
oraz Łasieczniki.

T

urniej wsi odbywa się co roku na pożegnanie lata - we wrześniu - i ma charakter plenerowy. GOK chciał w tym roku
wprowadzić drugą taką, halową imprezę. Dyrektor GOK Irena Śmigiera-Milewska przypuszcza, że brak zainteresowania
edycją halową wiąże się właśnie z jej specyfiką. Turniej plenerowy połączony jest
z piknikiem na świeżym powietrzu, zabawą przy muzyce. Ponadto wiejskie drużyny znają już specyfikę wrześniowych konkurencji, są grupy specjalizujące się w nich,

a w przypadku hali ludzie nie wiedzieli, czego się mogą spodziewać. - Dlatego pozostaniemy przy jednej tego typu imprezie, organizowanej na świeżym powietrzu - mówi
nam dyrektorka.
Tegoroczny turniej wsi, który od lat odbywa się u zwycięzców, to jest na terenie
Szkoły Podstawowej w Huminie, będzie
wyjątkowy. Połączony bowiem zostanie
z obchodami 100-lecia tej placówki. Turniej
rozegrany zostanie w ostatni bądź przedostatni weekend września.
Jak mówi nam dyrektor humińskiej
szkoły Małgorzata Multan-Sieczka, plan
uroczystości dopiero się kształtuje. - Na
pewno odbędzie się msza święta, na pewno obok władz zaproszeni zostaną byli nauczyciele i znaczący absolwenci. Myślimy
też o plenerowej zabawie tanecznej na koniec wieczoru.
(wcz)

Jak stąd daleko do Piasków?
O drodze przez mękę,
jaką przechodzą
samorządy chcące
wspólnie stworzyć
w Piaskach Bankowych
nowoczesny zakład
przerobu odpadów
pisze Wojciech Czubatka.

J

esteśmy po przyjęciu przez 24 gminy
projektu statutu związku i uważam to za
krok milowy w kierunku wybudowania
zakładu zagospodarowania odpadów, który
obsługiwał będzie ponad 190 tys. mieszkańców - mówi nam wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi Ryszard Deluga, który od początku zaangażowany był
w to przedsięwzięcie.
Zakładem zawiadować będzie międzygminny związek, w skład którego wejdą
wszystkie 24 gminy i który z biegiem czasu
przyjmować będzie mógł kolejne samorządy. Na ten cel udało się pozyskać z funduszy
unijnych, w ramach wniosków indykatywnych 49 mln zł, o czym szczegółowo pisaliśmy na łamach NŁ.
Okazało się jednak, że największym problemem nie są wcale pieniądze, ale przyjęcie statutu. - Niektóre samorządy nie były
do końca zdecydowane. Za każdym razem,
gdy któryś zrezygnował, a był wpisany do
statutu jako założyciel, każda gmina musiała przyjmować ten statut na nowo - wyjaśnia Deluga.
Na początku było 13 założycieli związku:
wszystkie gminy wiejskie z terenu powiatu łowickiego, a także m.in. miasto i gmina Głowno, miasto i gmina Zgierz, miasto
Stryków. Miasto Łowicz za poprzedniego
burmistrza nie chciało się w związek angażować.
Istniała jednak potrzeba pozyskania nowych gmin, chodziło bowiem z jednej strony o opłacalność, z drugiej zaś o większe
szanse w pozyskiwaniu zewnętrznych pieniędzy. Preferowane jest, aby zakłady takie
obsługiwały przynajmniej 150 tys. mieszkańców. Przy liczbie 13 gmin tych mieszkańców było ponad 140 tys. Pozyskano
więc inne podmioty, m.in. miasto Poddębice, Opoczno, dochodząc do liczby niemal
200 tys. mieszkańców.
Procedury wyglądają tak, że wszyscy
członkowie założyciele wpisani muszą zostać do statutu. Jeśli choć jeden z tych założycieli nie podejmie uchwały o przystąpieniu do związku, pozostałe gminy muszą
przyjmować statut i uchwały o przystąpieniu ponownie. Ten przepis sprawił, że prace odsuwały się w czasie, a rady gmin powtarzały procedury po 2 razy.

Najpierw zrezygnowało bowiem miasto Zgierz. Nie zdążyli podjąć stosownej
uchwały w poprzedniej kadencji i po wyborach, nowa rada skłaniała się ku współpracy w temacie zagospodarowania odpadów z Łodzią.
Następnie wycofały się 4 inne gminy, które przyjęto do związku później - m.in. Poddębice i Opoczno. Były bowiem już członkami innych tego typu związków i zgodnie
z przepisami, nie mogły już należeć do łowickiego.
Obecnie wycofanie się jakiegokolwiek
podmiotu nie zahamuje działalności związku. Wtedy część gmin miała podjęte uchwały o przystąpieniu, inne nie. Warunkiem
było, aby wszyscy wpisani do statutu założyciele podjęli uchwały o przystąpieniu do

cowanie dwóch najpilniejszych dokumentów. Chodzi o koncepcję technologiczną zakładu zagospodarowania odpadów:
w jakim miejscu powstanie, jakie będą technologie, jak duży będzie to zakład itd. Drugi dokument to raport oddziaływania
na środowisko. W momencie rejestracji związku, dokumenty powinny być gotowe. Mając je, związek może wystąpić
o pozwolenie na budowę. Czy obecnie są jakieś opóźnienia? Deluga mówi, że nie ma,
od początku zakładano budowę zakładu
na lata 2010 - 2012. Na razie nie wyłoniono jeszcze wykonawcy tych dokumentów.
Wyłoniony zostanie w procedurze zapytania o cenę.
Wspomniane 49 mln zł związek otrzyma w momencie, gdy będzie miał wszyst-

Projekt w Piaskach Bankowych pozwoli zamknąć wiele dotychczasowych wysypisk śmieci - m.in. to w Łowiczu.
związku i to już się stało. Teraz, jeśli jakiś samorząd będzie chciał wystąpić ze związku,
podejmuje stosowną uchwałę i w niczym
nie zakłóci to przygotowań do budowy zakładu zagospodarowania odpadów.
Obecnie na każde 10 tysięcy mieszkańców przypadał będzie w związku jeden
przedstawiciel, czyli na przykład miasto
Łowicz będzie ich miało czterech, Głowno dwóch.
Obecnie projekt statutu złożony został do
wojewody w celu zaopiniowania. Po tym
skierowany zostanie do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w celu rejestracji związku. Związek może zatem powstać za kilka miesięcy.

Nie czekać na rejestrację

kie wyliczenia kosztowne i pozwolenie na
budowę. Nie będzie to jednak kwota wystarczająca. Na ten moment koszt inwestycji szacowany jest na 60 mln zł. Zadaniem
związku na najbliższą przyszłość będzie zatem poszukiwanie dodatkowych pieniędzy
z różnych źródeł.
Kto jednak zapłaci za przygotowanie
wspomnianej dokumentacji? 7 lutego zwołane zostało w tej sprawie w Łowiczu walne
zebranie członków stowarzyszenia. Gminy
zdecydowały się opodatkować w tym celu
w kwocie 1 zł od mieszkańca. Koszt dokumentacji wyniesie około 80 tys. zł, zatem
trochę pieniędzy zostanie. Stanowić będą
rezerwę na wypadek konieczności wykonania dodatkowych dokumentów.

Jak to ma działać

Aby nie zasypiać gruszek w popiele samorządy podjęły decyzję o działaniach wy- Na razie koncepcję, wypracowaną podprzedzających, zlecając pilotującemu od po- czas licznych dyskusji, mamy w głowie czątku całe przedsięwzięcie Stowarzyszeniu mówi Deluga.
Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, opradok. na str. 19
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Złote monety do końca maja
Ponownie rusza konkurs, w którym zbiera się „złote monety” o nominale 1, 2 i 5 groszy. Tegoroczna
edycja „Gorączki złota”, będzie już
szósta, jak zwykle jej organizatorem
jest łowicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

W

tym roku złote monety mogą zbierać urzędy, firmy, organizacje społeczne, a także osoby indywidualne.
Momenty można zacząć zbierać także w
dowolnym momencie, ważne jest, by dostarczyć je do biura PCK przed zamknięciem konkursu, czyli do końca maja. W
roku minionym zebrano złote monety o
łącznej wartości 3 tys. zł. Dzięki tym pienią-

dzom, PCK zrealizowało cel akcji: pomoc
najuboższym dzieciom. Skorzystało z niej
12 osób, które wzięły udział w obozie wypoczynkowym organizowanym przez PCK.
W tym roku dochód osiągnięty ze „złotych
monet” zostanie ponownie wykorzystany
na ten cel. Obóz odbędzie się w sierpniu
w Mielnie. Monety przekazało w minionym
roku w sumie 16 placówek oświatowych
oraz cztery osoby indywidualne, które prosiły o zachowanie anonimowości. W czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego, odbędzie się podsumowanie akcji i wręczenie
nagród. Główną będzie 1 tys. złotych, który
trafi do zwycięskiej placówki, instytucji lub
organizacji społecznej.
(tb)

Księżackie Jadło z Brodnickim?
- Księżackie Jadło okazało się
w ubiegłym roku dużym sukcesem,
chcemy rozwijać ten pomysł - powiedział w czasie jednej z ostatnich konferencji prasowych w ratuszu burmistrz Łowicza Krzysztof
Biblioteka w Sannikach - Tym razem o wiośnie. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sannikach co tydzień Kaliński.
korzystają z gościnności tamtejszej biblioteki. Podczas tych spotkań bibliotekarki czytają im bajki, a one poznają plarzyznał, że choć ten festiwal odbędzie
cówkę. W miniony czwartek, 13 marca grupa goszcząca w bibliotece wsłuchała się w opowiadanie „O wiośnie w lesie
się dopiero w sierpniu, ratusz od dłużi wiewiórki ważnym interesie” autorstwa Lucyny Krzemienieckiej z książki „Z przygód krasnala Hałabały”. W tym tygoszego czasu prowadzi przygotowania
dniu spotkanie poświęcone będzie świętom Wielkanocnym.
(mwk)
do tej imprezy. Zdradził, że trwają rozmowy ze znanym kucharzem, który ma zoników za korzystanie w pracy z samocho- stać zaangażowany do występów na sceGmina Sanniki
dów służbowych są jego w gestii. Ustalone nie i prowadzenia pokazów kulinarnych.
zostały w takiej wysokości, aby pracownik Najbardziej zaawansowane rozmowy są
nie ponosił strat, ale też, aby na wyjeździe z Pascalem Brodnickim prowadzącym
służbowym nie zarabiał.
w telewizji Polsat program „Pascal po proO tym, że sprawy wynagrodzenia i ryczałtów są wyłącznie w kompetencjach dok. ze str. 14
wójta mówił też sekretarz gminy Paweł
Zawadzki.
Bogdan Cieślak wracając do sprawy
wynagrodzeń mówił, że on zrozumiał, że
10% podwyżki otrzymają wszyscy prakategorii zespół w wieku 12-16 lat
cownicy. Dodał też, że jest dla niego nietriumfował Sposób na Nudę ze Zgieo 10% wzroście wynagrodzeń w Urzędzie zrozumiałe, aby np. jadąc takim samym
Pytania dotyczące podwyżek
rza. Grupa wystąpiła w składzie: Mai
jednostkach
mu
podległych,
w
których
wynagrodzeń pracowników
samochodem w sprawach służbowych, ria Zimnicka, Alicja Stępniak, Magda Magnie było w 2007 roku waloryzacji płac.
Urzędu Gminy w Sannikach
wójt i inny urzędnik z Urzędu Gminy, mie- dziarz i Agata Baranowska. Dziewczęta pod
Wójt Gabriel Wieczorek odpowiada- li otrzymać inne stawki ryczałtu.
zadał podczas sesji 13 marca
kierunkiem Katarzyny Szczepańskiej i Mojąc prosił radnych, aby nie wykraczali
W sprawie podwyżek wypowiedział niki Sikory przygotowały dwie piosenki:
przewodniczący Rady Gminy
poza swoje kompetencje. Mówił, że jako się też radny Franciszek Bujakowski. „Nic nie może wiecznie trwać” i „Staruszek
Bogdan Cieślak.
pracodawca urzędników podejmował de- Mówił, że gdyby wiedział, że podwyż- świat”. Drugie miejsce w tej kategorii zajął
Pytał, czy pracownicy dostali
cyzje, biorąc pod uwagę jakie mają oni ki będą tak zróżnicowane, nie wyraziłby duet „Sing” działający pod opieką Marka
podwyżki i jakiej są one
wykształcenie i doświadczenie. Podwyż- na nie zgody.
Nowickiego w Ośrodku Kultury i Rekrewysokości. Z jego wypowiedzi ki są więc zróżnicowane, ale kwota na
Wójt Wieczorek zabierając ponow- acji w Strykowie. Anna Orlik i Aleksandra
to przeznaczona przez Radę nie została nie głos powiedział, że wcześniej rad- Nowicka zaśpiewały „Radość najpiękniejwynikało, że podwyżki miały
przekroczona.
wynieść 10%, tymczasem są
ni nie wiedzieli problemu wynagrodzeń szych lat”. Trzecie miejsce jury przyznało
Przewodniczący rady pytał też wójta w urzędzie, a on niewątpliwie był. Pod- zespołowi pod nazwą D-Moll-K w skłabardzo zróżnicowane.
o wysokość i zasady wypłacania w urzę- wyżki miały na celu zmniejszenie nie- dzie: Magdalena Bryk, Karolina Sadowska,
kazuje się, że osoby mające najwięk- dzie ryczałtów samochodowych. Wójt których różnic, np. takich, że pracownik Dawid Szymczak. Uczniowie Gimnazjum
sze wynagrodzenia otrzymały 3% wyjaśniał, że wysokość ryczałtu, jaki on z wyższym wykształceniem miał podsta- Miejskiego w Głownie, których do wystęwięcej, ale są też pracownicy, których otrzymuje wynika z ustawy. Mimo że ry- wę wynagrodzenia 800 zł, a osoba mają- pu przygotował Maciej Stępień zaśpiewali
podwyżka wynosi 25-30%. Dodać warto, czałt mu przysługiwał, przez półtora roku ca wykształcenie średnie 2.500 zł. Tego- „Pozwolił nam los”.
W ostatniej kategorii zespołowej (poże Rada Gminy Sanniki nie podejmowała pracy na stanowisku wójta nie pobierał roczna regulacja zmniejszyła te różnice,
uchwały w sprawie wysokości wynagro- pieniędzy za wyjazdy służbowe, jednak od w przyszłości wójt planuje dalsze działa- wyżej 16 lat) pierwszą lokatę uzyskali reprezentanci Centrum Zajęć Pozaszkolnych
dzeń w Urzędzie. Chodziło bowiem o za- marca tego roku będzie te pieniądze po- nia w tym kierunku.
(mwk) nr 1 w Łodzi, czyli: Olga Forysiak i Adpis w uchwale budżetowej, który mówił bierał. Mówił też, że ryczałty dla pracow-

P

O podwyżkach
zdecydował wójt

O

stu Gotuj”. Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku taką gwiazdą był Karol Okrasa, znany z programu „Kuchnia z Okrasą” w telewizji publicznej.
W tym roku także możemy spodziewać
się wielu stoisk, z prezentacjami twórczości ludowej, ale także i kucharskiej, rodzimej, prezentowanej przez Koła Gospodyń
Wiejskich z okolicy Łowicza, jak i samorządów osiedlowych. Burmistrz zapowiada, że
zjemy też potrawy śląskie i kaszubskie z zaprzyjaźnionych miast: Lublińca oraz Redy,
a także potrawy włoskie i francuskie, które
na swoich stoiskach zaprezentują mieszkańcy miast partnerskich: Saluzzo, które dołączyło do tego grona ostatnio oraz Montoire-sur-le-Loir.
(tb)

Śpiewać jak Anna Jantar

W

rian Sudecki. Zaśpiewali oni dwie piosenki : „Ktoś między nami” i „Pozwolił nam
los”, które przygotowali pod kierunkiem
Andrzeja Wierzbowskiego. Drugie miejsce w tej kategorii zajął zespół White Raven
z Głowna, który zaprezentował „Tak dobrze mi w białym” i „Nie ma piwa w niebie”. W skład znanej lokalnej publiczności grupy wchodzą: Adrian Latosiewicz,
Grzegorz Krawczyk, Dawid Benedykczak, Radosław Schlucker i Małgorzata
Kapusta. Trzecie miejsce w tej kategorii
zajął zespół Metamorfoza z Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Przygotowana przez Katarzynę Szczepańską
i Monikę Sikorę grupa w składzie: Patrycja Tkaczyk, Paulina Magdziarz i Katarzyna Kolasa zaśpiewała „Cygańską jesień”
i „Gdzie są dzisiaj tamci ludzie”.
Tegoroczna rywalizacja stała na bardzo
wysokim poziomie. Młodych artystów
z przyjemnością wysłuchali zarówno sędziowie, jak i widzowie.
(ewr)
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Aslan mówił: Stop przemocy
Barwna, trzydniowa akcja pod
hasłem „Stop przemocy w szkole”
zorganizowana została w dniach
17 - 19 marca w łowickiej Szkole
Podstawowej nr 4.
poniedziałek w ramach akcji zorganizowano
spotkanie z policjantem. Uczniowie klas IV W
VI wysłuchali pogadanki na temat przemocy i bezpie-

czeństwa. We wtorek cała szkoła obejrzała wyświetlany na sali gimnastycznej film edukacyjny pt.: Nie ufaj
nieznajomym. Środa wypełniona natomiast została kolorowymi konkursami, przedstawieniami, nagrodami
i dobrą zabawą. Ukoronowaniem trzydniowej akcji był
marsz przeciw przemocy: uczniowie w barwnych strojach przeszli od szkoły do Nowego Rynku.
Organizatorką akcji była wychowawczyni świetlicowa a jednocześnie szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa Karina Pilna. - Sama jednak nie podołałabym tak wielkiemu przedsięwzięciu. Dlatego muszę
podziękować za pomoc Annie Śniegule, Małgorzacie
Dolińskiej, Renacie Szczepanik, Renacie Majer oraz
Beacie Kucińskiej - mówi.
Wszystkim szczególnie spodobało się przedstawienie „Opowieści z Narni”, przygotowane przez klasę Vc
Anny Śnieguły. Uczniowie mieli bardzo dobre stroje,
Pracownice bolimowskiego GOK z najdłuższą również wykonanie stało na odpowiednim poziomie.
palmą, która dopiero w kościele pokazała się Otrzymali zresztą wyróżnienie w konkursie na najlepw całej krasie.
szą bajkową prezentację. Inne klasy miały za zadanie
przebrać się za postaci z bajek i przedstawić historię
z morałem. Drugie miejsce przyznano klasom VIa i VIc,
pierwsze klasie IVb, gdyż to oni przygotowali najlepsze
stroje, wypowiedź, grę aktorską i morał.
W konkursie na najsympatyczniejszego kolegę i koleżankę wygrali: Kinga Sukiennik, oraz ex aequo BarZwycięska palma nie mieściła się siedzibie
organizatora wielkanocnego konkursu, czyli
GOK w Bolimowie. Trzeba ją było zgiąć - nic
dziwnego, miała bowiem aż 372 cm długości.
Jednak gdy przeniesiona została na Niedzielę
Palmową do kościoła św. Anny w Bolimowie,
W ośrodku egzaminacyjnym w ZSP w Zduńwierni oglądać ją mogli w całej okazałości.
skiej Dąbrowie w połowie stycznia do egzami-

Konkurs
na wielkanocną palmę

Jeszcze niedawno przemierzali baśniową Narnię, a teraz w tych samych strojach rozwiązują krzyżówkę - wyróżniona klasa Vc.
tłomiej Trepa i Daniel Więcek. Cała trójka otrzymała
znaczki z napisem Superkolega, które nosić będą przez
najbliższy tydzień.
W konkursie na najlepszy plakat potępiający agresję
wygrała klasa Ia, drugie miejsce przypadło IIIa, trzecie
- IIc. Wyróżniono klasę IIb. Plakaty oglądać można na
szkolnym korytarzu.

Policealni zdawali egzaminy

N

a konkurs na najbardziej okazałą palmę wielkanocną, jaki bolimowski GOK organizuje co roku,
zgłoszono 15 prac z 4 placówek oświatowych:
Przedszkola w Bolimowie - 1 praca, SP Bolimów 7 prac, SP Humin - 1 praca i SP Kęszyce - 6 prac. Rozstrzygnięto konkurs 14 marca, palmy pokazała regionalna „Trójka”, zobaczyć je można też było w ogólnopolskiej Panoramie w TVP 2. Przy ocenie brano pod
uwagę wysokość oraz walory estetyczne, ważna też
była zgodność z tradycją regionu.
Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Bura - klasa
II SP Bolimów, za palmę o długości 372 cm. Drugie
miejsce zajął Szymon Kaźmierczak - klasa I SP Bolimów, za palmę o długości 300 cm oraz Wiktoria Wolniewska - klasa I SP Bolimów, za palmę o długości
297 cm. Trzecie miejsce przyznano Angelice Jarosińskiej, Adamowi Kozickiemu, Annie Kozickiej i Jakubowi Dominiakowi z klasy Ia z SP Bolimów za palmę
o długości 264 cm. Trzecią nagrodę zdobyły też cztery
inne grupy: Patrycja Kępczyńska, Jakub Zacharzewski,
Jakub Szczepanik, Damian Jarosz, Zyta Szadkowska kl.
I gr. I SP Kęszyce: Patrycja Kamionka, Paulina Kałęcka, Agnieszka Urbańska, Monika Mitrowska, Damian
Dałek SP Humin; Anna Prokop, Anna Zapisek, Jakub
Kaźmierczak, Patrycja Bura, Milena Zabost, klasa IV
grupa I SP Kęszyce: Mateusz Zacharzewski, Mateusz
Rutkowski, Marta Kępczyńska, Klaudia Dałek z klasy II SP Kęszyce.
Palmy zostały przeniesione do kościoła św. Anny,
były ozdobą świątyni w Niedzielę Palmową. (wcz)

Bliski koniec remontu boiska

D

o końca kwietnia firma „Return” z Sannik powinna zakończyć przebudowę gminnego boiska w Bielawach. Aktualnie kończony jest budynek socjalny z szatniami i natryskami i rozpoczęły
się roboty przy budowie trybun. W ciągu dwóch lat na
boisko wydanych zostało ponad 500 tysięcy złotych.
W ramach tej kwoty zrekultywowana została płyta
boiska, powstała nowa, wymiarowa bieżnia ze szlaki,
w sąsiedztwie płyty głównej - boisko do piłki siatkowej
- plażowej, budynek socjalny z szatniami, natryskami,
sanitariatami i zapleczem, trybuny wyłożone betonową
kostką, z 440 plastikowymi krzesełkami, ogrodzenie
betonowe, nowe przyłącze energetyczne oraz oświetlenie, które może być wykorzystywane podczas imprez
gminnych i nowe przyłącze wodociągowe.
(mak)

nu zawodowego przystąpili pierwsi absolwenci Szkoły Policealnej Technikum Rolniczego.
Wszyscy słuchacze otrzymali dyplomy oraz
Europass - suplement do dyplomu w języku
angielskim, honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
yrektorka szkoły Zofia Wawrzyńczak zwróciła
uwagę na bardzo dobre wyniki uzyskane przez
D
słuchaczy. Egzamin zawodowy składał się z 2 czę-

ści: teoretycznej i praktycznej. Częścią teoretyczną
był test składający się z 70 zadań wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadań sprawdzających wiadomości
z zakresu rolnictwa. Próg zaliczenia wynosił 50%. Średnia zdobyta przez zdających to aż 80%. Kolejne zada-

nia dotyczyły wiadomości i umiejętności związanych
z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Próg zaliczenia wynosił 30%, a średnia uzyskana przez absolwentów aż 85%.
W części praktycznej egzaminu słuchacze musieli
opracować projekt uprawy kukurydzy oraz produkcji
kiszonki w oparciu o załączniki. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 75%, średni wynik wyniósł 94%.
Jak powiedziała nam Wawrzyńczak, gdy przedstawiła wyniki egzaminu, pierwsza osoba, której wręczyła
dyplom powiedziała „to zasługa nauczycieli”. - Słuchacze są zadowoleni z wyboru szkoły, przyjaznej atmosfery oraz kompetencji kadry pedagogicznej. Kierunek
cieszy się popularnością, ponieważ dyplom technika
rolnika otwiera drogę do korzystania z funduszy unijnych - powiedziała nam z przekonaniem.
(tb)

Szczególnie dużo emocji wzbudziła rozwiązywana przez poszczególne grupy krzyżówka. Doszło nawet do tego, że jedna z grup rozwiązała hasło po odszyfrowaniu ledwie trzech literek. Każda
z grup miała do odgadnięcia jeden wyraz. Całość
układała się w słowa mogące stanowić podsumowanie akcji: Nagradzamy dobre przykłady.
(wcz)

Za tydzień Korwin-Mikke

J

anusz Korwin-Mikke będzie gościem
najbliższego spotkania organizowanego przez
Łowicki Klub Polityczny 27 marca,
w restauracji Pod Pelikanami przy Starym Rynku,
o godz. 18. Janusz Korwin-Mikke - monarchista
i konserwatywny liberał, to bardzo barwna postać
polskiej polityki. Był prezesem Unii Polityki
Realnej, posłem na Sejm RP I kadencji. Zdaniem
organizatora spotkania, Michała Trzoski, poglądy
Janusza Korwina-Mikke sprawiają, że może on
budzić wielką sympatię lub nienawiść, ale na
pewno nie obojętność. Może właśnie dlatego
warto go posłuchać i z nim podyskutować.
Inicjator Łowickiego Klubu Politycznego, Michał
Trzoska, to absolwent I LO
im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, obecnie student
II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolontariusz
Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska.
(mwk)
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Maturzyści pielgrzymowali
na Jasną Górę
Ponad 4.300 maturzystów z diecezji łowickiej brało udział 15 marca w tegorocznej pielgrzymce
maturzystów do Częstochowy.
Od kilkunastu lat odbywa się ona
w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową.

Z

różnych miejsc naszej diecezji młodzież jechała autokarami do Częstochowy. Na miejscu, o godz. 9.40 powitał ich biskup łowicki Andrzej Dziuba.
Po powitaniu maturzyści brali udział w drodze krzyżowej na wałach Jasnej Góry, którą
prowadziła młodzież z parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Sochaczewie.
Pielgrzymi podzieleni na dwie grupy
brali udział w konferencji na temat życia,
religijności i wyboru drogi życiowej, którą poprowadził ks. prof. Marek Dziewiecki
z Radomia. Konferencje odbyły się przed
i po zakończeniu mszy św., którą w ka-

Licealiści podczas konferencji wsłuchani w słowa ks. Marka Dziewieckiego.

plicy Matki Bożej Królowej Polski
o godz. 12. odprawił bp Dziuba.
Ostatnim elementem pielgrzymki był
akt zawierzenia Matce Bożej. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 15, a poprowadziła je młodzież z LO w Nowym Mieście nad Pilicą.
Ks. Wiesław Wronka z Wydziału Duszpasterskiego łowickiej kurii mówi, że
zwyczaj pielgrzymowania maturzystów
na Jasną Górę pochodzi z archidiecezji
warszawskiej. Przez pierwsze 2 lata istnienia diecezji łowickiej, maturzyści brali
udział w pielgrzymce wraz z maturzystami z tej archidiecezji. Od 14 lat diecezja
łowicka organizuje odrębną pielgrzymkę. Chętnych do wzięcia udziału w niej
nie brakuje. Każdy maturzysta otrzymał
na pamiątkę uczestnictwa w niej książkę Wandy Półtawskiej „Przed nami miłość”.
(mwk)

Dealer nigdy ci tego
nie powie
dealer nigdy nie powie kupującemu od niego narkotyk, że ,,aby ponownie znaleźć się
na górze, trzeba zwiększyć działkę i wziąć
mocniejszy środek”. Odwołując się do tego,
co jest ważne dla młodego człowieka, pokazał jak wchodząc w uzależnienie, traci on
rodzinę, ukochaną osobę, przyjaciół, hobby, szkołę i pozostaje zupełnie sam, odarośćmi spotkania z młodzieżą klas ty z najważniejszych dla niego wartości,
pierwszych i drugich byli: ksiądz mgr w swoim hermetycznym świecie.
Mirosław Kurek i aspirant sztabowy Dariusz Rełek z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Ksiądz Kurek przedstawił
młodzieży program własnego autorstwa
Grupę podejrzanie zachowujących
pt. „Czego nie powie ci dealer?” i podzie- się młodzieńców, którzy na widok polił się doświadczeniami ze swojej pięciolet- licji skręcili z drogi, wylegitymowali
niej działalności w Stowarzyszeniu Pomocy w godzinach wieczornych 12 marca
,,Arka Noego”.
na ulicy Koszarowej łowiccy policjanci.
Na początku prelekcji uświadomił mło- U jednego z nich, 18-letniego mieszkańdzieży, że najcenniejszym towarem dla ca Łowicza, znaleźli pięć torebek dedealera jest naiwność młodych ludzi. alerek z zielonym suszem - marihuaną
Myślą oni, iż rzeczywiście istnieje podział
narkotyków na miękkie i twarde, nie wiedzą,
Zwrócił również uwagę na zmiany soże do marihuany wstrzykiwana jest amfetami- matyczne mające miejsce w III i IV fazie
na, że mogą być dodawane nawet takie sub- uzależnienia. Prelekcję przeplatał licznymi
stancje jak szkło świetlówki czy trucizna na przykładami losów młodych ludzi, którym
szczury - wszystko po to, aby szybciej uza- niegdyś pomagał wyjść z nałogu - niesteleżnić i zarobić więcej pieniędzy.
ty nie wszystkim się to udało. Język, któNastępnie ksiądz przedstawił mechanizm rym ksiądz operował, tworzył doskonawchodzenia w uzależnienie i podkreślił, że ły pomost między nim a odbiorcami, a to

Zachowaj trzeźwy umysł
- pod takim hasłem 13 marca
w szkole na Blichu
w Łowiczu odbyło się
spotkanie poświęcone
profilaktyce uzależnień.

G

z kolei czyniło wykład żywym, barwnym
i interesującym.
Na zakończenie tej części spotkania przeprowadzone zostały wśród uczniów ankiety dotyczące uzależnień - głównie narkotyków i alkoholu.
W dalszej części wspólnego spotkania
aspirant sztabowy Dariusz Rełek zwrócił
uwagę, że młodzież bardzo często w swoich
zachowaniach balansuje na krawędzi, a szukając pocieszenia, łatwo rezygnuje ze swej
wolności, niezależności i godności. Podkreślił, że miarą dorosłości nie jest to, czy ktoś
posiada dowód osobisty, lecz to, czy rzeczywiście umie zadbać o siebie i o swoich bli-

Pięć dealerek u 18-latka

Tomasz Mitręga i jego praca.

oraz fifkę do jej palenia. Łączna waga SP Popów
marihuany to 3,7 grama. Osiemnastolatek został zatrzymany do wyjaśnienia,
a narkotyk zarekwirowany i przekazany do badania. Odpowie za posiadanie
iemałym sukcesem dla Szkoły Podstanarkotyków, za co grozi kara do trzech
wowej w Popowie było zajęcie przez
lat pozbawienia wolności.
jej ucznia Tomasza Mitręgę III miej(mak) sca w Wojewódzkim Konkursie Plastyczskich. Zwrócił również uwagę, jak ważne nym „Zwyczaje i tradycje wielkanocne”
w życiu młodego człowieka jest dokonywa- (grupa wiekowa 12-15 lat). Tematem pracy było wykonanie ilustracji plastycznej
nie właściwych, trafnych wyborów.
Półtoragodzinne spotkanie zakończyło przedstawiającej obyczaje i tradycje zwiąsię brawami i podziękowaniami złożony- zane ze świętami wielkanocnymi w Polsce
i w innych krajach. Praca Tomka, przedstami przez młodzież na ręce gości.
Jolanta Sikorska wiająca obrzęd święcenia pokarmów przed
nauczyciel języka niemieckiego wiejskim kościółkiem cechowała się pomy-

Trzecie miejsce Tomka Mitręgi

N

słowością i ciekawym doborem kolorów.
Uczeń pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki - pani Alicji Walczak.
Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prymasa Polski - księdza kardynała Józefa Glempa, prezydenta Skierniewic Leszka Trębskiego, Galerii dla Dzieci
i Młodzieży „Kreska” oraz Stowarzyszenia „Liberatis”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
14 marca w Galerii dla Dzieci i Młodzieży
„Kreska” w Skierniewicach.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Stanisława Kucharska (1945-2007)
S

tanisława Kucharska z domu Wójcik
urodziła się 2 grudnia 1945 roku we wsi
Kotowice w gminie Zgierz. Była córką Józefy i Jana Wójcików. Miała dwie starsze
siostry - Bronisławę i Katarzynę. Ich dzieciństwo przypadło na ciężkie lata powojenne. Bieda w domu, ciężka i przewlekła
choroba matki, którą pani Stanisława opiekowała się wspólnie z siostrami, ukształtowały w niej silny charakter, dzięki któremu
w dorosłym życiu świetnie dawała sobie
radę. Czasy i sytuacja rodzinna wpłynęły
na to, że musiała szybko dorosnąć. Razem
z siostrami przejęły obowiązki pani domu.
Ponadto umiały doskonale pocieszyć matkę, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia. Po szkole podstawowej pani Stanisława ukończyła Technikum Włókiennicze
w Zgierzu. Tuż po maturze zmarła jej matka.
W gospodarstwie został ojciec, pani Stanisława i jej starsza siostra Katarzyna. Ojciec
postanowił zmienić miejsce zamieszkania
i rozpocząć nowe życie. Przeprowadzili się
więc do Łowicza.
Najstarsza Katarzyna wyszła bowiem za
mąż i mogła przejąć gospodarstwo od ojca,
natomiast pani Stanisława przeprowadziła
się z nim do Łowicza. Rozpoczęła pracę
w Synteksie. Pracując tam, poznała swoje-

go przyszłego męża - Mariana Kucharskiego. Po trwającej dwa lata znajomości postanowili się pobrać. Początkowo mieszkali
u jego rodziców, ale później przenieśli się
na Górki, gdzie pan Marian odziedziczył
dom po swoich dziadkach. W 1968 roku
na świat przyszła ich pierwsza córka - Zofia, a rok później druga - Emilia. Pani Stanisława przerwała pracę zawodową tylko na
krótki okres, kiedy dziewczęta były małe.
Później wróciła do pracy. Do czasu, kiedy
przeszła na rentę chorobową, cały czas pracowała w Synteksie.
Pani Stanisława kochała swojego męża
i szanowała, często też dawała mu głos decydujący w sprawie wychowania dzieci, podejmowania ważnych lub całkiem drobnych
decyzji w życiu codziennym. - Mama była
„żoną swojego męża”, bardzo trudno było
jej odnaleźć się po jego śmierci. Na szczęście miała pracę, nas i gdy została sama, nie
było czasu na słabości - wspomina córka.
Mówiła, że to prawda, co mówili jej rodzice, którzy przeżyli wojnę: człowiek nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jak wiele może
zrobić, osiągnąć i znieść, dopóki nie stanie
się to koniecznością.
Z pomocą rodziny i przy wielu wyrzeczeniach wykształciła obie córki, jedna jest

nauczycielką, druga - ekonomistką, teraz
mają już swoje rodziny. Doczekała się piątki wnucząt. Pozostawiła po osobie wielką
pustkę, której najbliżsi nie potrafią niczym
zapełnić.
Wiodła wraz z rodziną skromne, ale
szczęśliwe życie. Córki wspominają ją jako
najlepszą osobę na świecie. - Na jej twarzy
często widać było zmęczenie, a mimo to zawsze starała się dopilnować, aby w domu
wszystko było w porządku. Interesowała się
tym, co dzieje się u nas w szkole. Zawsze dopingowała do nauki. Uczyła nas bycia dobrymi dla innych - wspomina córka Zofia.
Pani Stanisława była ponadto osobą towarzyską. W dniu jej imienin dom zawsze
zanosił się gwarem całej rodziny oraz koleżanek z pracy. Z tymi ostatnimi lubiła
też wyjeżdżać na wycieczki organizowane przez zakład. To były jedne z niewielu okazji do odpoczynku od pracy i domowych obowiązków. W wieku pięćdziesięciu
lat zachorowała na serce. Przeszła dwie poważne operacje. Ostatnie lata spędziła na
rencie w domu. Mimo choroby, jak mogła,
pomagała swoim córkom w rozpoczęciu
dorosłego życia. Pomagała w wychowywaniu wnucząt. Zmarła 13 grudnia 2007 roku
w szpitalu po rozległym zawale serca. (eb)

odeszli od nas

(8-17.03.2008 r.)

8 marca: Edward Dylik, l.70, Jastrzębia; Tadeusz Nowak, l.56, Łowicz;
10 marca: Anna Brysiak, l.90, Łowicz; Zofia Zabrzecka, l.71, Bobrowniki;
11 marca: Władysława Polak, l.68, Joachimów Mogiły; Stanisław Cegłowski, l.57, Bolimów;
Zofia Makowska, l.77, Łowicz; 13 marca: Weronika Drzewiecka, l. 72, Ujazd; Stefania
Wewiórowska, l. 83, Łódź; 14 marca: Elżbieta Górajek, l.50, Łowicz, Jadwiga Fraszczyk,
l.71, Głowno; 15 marca: Stefan Walak, l. 89, Głowno; 16 marca: Stanisław Piorun, l.70,
Łowicz; Daniel Krawczyk, l.70, Głowno; 17 marca: Wiesław Słoń, l.69, Łowicz.
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Jak stąd daleko do Piasków?
Z

akład składać miałby się z sortowni oddzielającej składniki bio od tych nie dających się ponownie wykorzystać i od
takich nadających się do recyklingu poza
zakładem. Miejscem na składowanie odpadów biologicznych będzie kompostownia.
Powstały kompost byłby wykorzystywany do rekultywacji gleb, sprzedawany rolnikom, działkowcom itd. Trzeba też wybudować miejsce do składowania tzw. odpadów
resztkowych, czyli takich które nie nadają
się do recyklingu. Byłyby to wszystkie elementy suche, takie jak na przykład gruz
itp. Nie znaczy to jednak, że leżałyby tam
już na stałe, taki gruz można na przykład
w różnym stopniu zagospodarować do
utwardzania terenów itd.

Wszystkie odpady, które da się ponownie
wykorzystać - opakowania szklane, metalowe, trafiałyby do stosownych zakładów.
Planowane jest też wybudowanie kwatery
do składowania odpadów zawierających
azbest. - Myślimy też o rozwiązaniu sprawy
ze sprzętem elektronicznym, gospodarstwa
domowego itd. - dodaje Deluga.
Na razie cały czas mówi się że zakład
powstanie w Piaskach Bankowych. Gminy
Bielawy i Głowno mają tam już 14 hektarów gruntów pod budowę. Zakład potrzebował będzie jednak przynajmniej 40 hektarów. Związek czeka zatem również wykup
kolejnych gruntów.
Według obecnych danych do związku należeć będą: miasta Brzeziny, Głowno, Łę-

czyca, Łowicz, miasto gmina Stryków,
gminy Bielawy, Brzeziny, Budziszewice,
Chąśno, Dmosin, Domaniewice, Głowno, Jeżów, Kiernozia, Kocierzew, Łowicz,
Łyszkowice, Nieborów, Parzęczew, Piątek,
Rogów, Ujazd, Zduny i Zgierz. Zakład obsługiwał będzie 194 tys. mieszkańców.
Zadaniem statutowym związku jest kompleksowa regulacja systemu gospodarowania odpadami. Nie ogranicza się to tylko do
budowy zakładu i odbioru śmieci. Związek
zajmie się także rekultywacją starych składowisk. W bezpieczny sposób zlikwidowane będzie zatem wysypisko śmieci na
obrzeżach Łowicza, jak i każde istniejące na
terenie wspomnianych samorządów.
Wojciech Czubatka

Bełchów

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
W okresie od 12 marca policja
zatrzymała następujących nietrzeźwych kierowców i rowerzystów.
§ 12 marca o godzinie 22.00
w Bednarach w gminie Nieborów 42-letni Jacek K. jechał rowerem (0,93 mg/
dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc),
§ 14 marca o godzinie 20.00 na ulicy
Jana Pawła II w Łowiczu 22-letni Michał
L. jechał Fiatem Punto (0,72 mg/dm3
alkoholu),
§ 15 marca o godzinie 1.40 na ulicy Poznańskiej w Łowiczu 22-letnia
Agnieszka B. z powiatu kutnowskiego
jechała samochodem marki Daewoo,
§ 16 marca o godzinie 7.15 na drodze
krajowej numer 14 w Krępie samochodem ciężarowym marki Volvo jechał
31-letni Marek M. z powiatu Sucha
Beskidzka (0,47 mg/dm3 alkoholu),
§ 17 marca o godzinie 17.10 54-letni
Leszek W. jechał rowerem( 1,40 mg/
dm3 alkoholu),
§ 17 marca o godzinie 21.45
w Rulicach w gminie Bielawy 51-letni
Władysław T. jechał rowerem (0,94 mg/
dm3 alkoholu).

Jechał pijany i spowodował kolizję

Drugoklasista Sebastian Krukowski podniósł sztangę 20 razy. Jego zmaganiom kibicowało wielu uczniów.

ijany mężczyzna, włączając się do ruchu samochodem marki Ford w Bełchowie w gminie Nieborów, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do
zderzenia z innym samochodem. Tym razem nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do zdarzenia doszło w środę 12 marca
o godzinie 16.45. Oficer dyżurny łowickiej
policji został powiadomiony, że w Bełchowie doszło do kolizji drogowej.
Kiedy policjanci przyjechali na miejsce
zdarzenia, okazało się, że kierujący osobowym Fordem 26-letni mieszkaniec powiatu łowickiego, włączając się do ruchu,

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące

P

nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w inny nadjeżdżający samochód. Po
sprawdzeniu uczestników kolizji alkosensorem okazało się, że kierowca Forda ma
ponad 2,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Odpowiedział więc nie tylko za spowodowanie kolizji, ale również stanął przed
sądem grodzkim w trybie przyspieszonym
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za spowodowanie kolizji został
ukarany mandatem, a za jazdę po pijanemu zostanie ukarany przez sąd grodzki.
(mak)

Wyciskanie na długiej przerwie
Uczniowie łowickiego pijarskiego
Liceum Ogólnokształcącego rywalizowali jakiś czas temu w podciąganiu na linie. W środę 19 marca w sali
gimnastycznej rozegrano natomiast
mistrzostwa szkoły w wyciskaniu
sztangi na ławeczce poziomej.

Z

awody rozgrywane są podczas długiej
szkolnej przerwy. W ciągu 20 minut
następują zapisy zawodników, rozegranie konkurencji i ogłoszenie zwycięzców,
po czym wszyscy udają się na lekcję.
Pomysłodawcą takiego sportowego przerywnika jest nauczyciel wychowania fizycznego Tadeusz Rutkowski, a zawody
gromadzą sporą ilość kibiców. Tym razem
zaplanował zawody dla maturzystów. Po
świętach rozegrane będą takie same zawody
dla drugoklasistów, a następnie licealnych
pierwszaków. Tyle że ciężar sztangi będzie
wtedy odpowiednio mniejszy.
Maturzyści wyciskali 48-kilogramową
sztangę - 2 talerze po 20 kg plus gryf. Przed
przystąpieniem do próby, jako osoby pełnoletnie, podpisywali oświadczenia, iż nie

mają medycznych przeciwwskazań do takiej aktywności fizycznej.
Zgłosiło się trzech zawodników. Pierwszy był Adam Waligórski, który wycisnął
sztangę 17 razy. Drugi Jarosław Szkop 14 razy, trzeci Tomasz Kucharek - 10 razy.
Poza konkursem wystartowało dwóch
drugoklasistów, którzy zakasowali swoich
starszych kolegów. Piotr Szostak wycisnął
sztangę 21 razy, jednak odnotować trzeba,
iż nie opuszczał jej do samej klatki piersiowej, a w pierwszej części próby nie prostował rąk w łokciach. Dwadzieścia razy wycisnął za to Sebastian Krukowski i to on
dał tego dnia popis siły, techniki i dynamiki. Widać zresztą było tak po budowie ciała, jak i wykonaniu ćwiczenia, że dla obydwóch drugoklasistów nie jest to pierwszy
kontakt z żelaznym sportem.
Tadeusz Rutkowski prowadzi też cały
czas na długich przerwach rozgrywki licealno-gimnazjalne w piłkę ręczną. Zostały
jeszcze cztery mecze i w połowie kwietnia
rozegrany zostanie mecz pokazowy, wyłonieni też będą najlepsi strzelcy. Poza tym
trwają rozgrywki w ping-ponga.
(wcz)
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Degustacja wina w sklepie naprzeciwko kościoła w Kanie Galilejskiej.

Przygotowania do mszy św. na pustyni w Egipcie, nieopodal hotelu, w przedostatnim dniu pielgrzymki.

On tamtędy chodził
Słuchając liturgicznych
czytań w Wielkim
Tygodniu, uczestnicy
niedawnej pielgrzymki
z parafii św. Ducha
w Łowiczu do Ziemi
Świętej, będą
wspominać miejsca,
które na własne oczy
widzieli. Co przeżyli
- opowiadała nam
jedna z uczestniczek
pielgrzymki,
Dorota Filipowicz.

J

uż przed wyjazdem organizujący pielgrzymkę proboszcz tej parafii ks. Władysław Moczarski nalegał, by wszyscy uczestnicy czytali dokładnie Ewangelie, by już
w Palestynie kojarzyć miejsca z wydarzeniami z życia Chrystusa. Jechali wszak na
pielgrzymkę, nie na wycieczkę.
Przygotowania zaczęły się jeszcze latem
ubiegłego roku, ale na pokład egipskiego
samolotu, wiozącego ich na Synaj, wsiedli
w Warszawie 16 lutego. Blisko 90 osób,
głównie z parafii Św. Ducha. Z egipskiego
lotniska autobusem dotarli do granicy izraelskiej, po jej przekroczeniu wsiedli do dwóch
autobusów izraelskich, którymi przez kilka następnych dni mieli się poruszać. Spali
już w Betlejem.
Dlaczego chcieli tam pojechać? Każdy może mówić za siebie. Dorota Filipowicz poczuła to pragnienie podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego w tejże

parafii przed rokiem, kiedy tę wiadomość
po raz pierwszy usłyszała. Trochę ją to nawet zdziwiło, bo wcześniej nigdy o Ziemi
Świętej nie myślała - odstraszała ją i odległość i cena, a teraz... Zapragnęła po prostu
tam być. Latem w ubiegłym roku pojechała wraz z dwoma synami do Medjugorie.
Tam prosiła Matkę Boską, by pomogła jej
wyruszyć do Izraela - i to nie samej, ale znowu z synami.
Tak się ułożyło, że dali radę. Urzędnicza
pensja oczywiście nie starczyła, wyjazd
kosztował 3 tysiące od osoby, ale umożliwiła zaciągnięcie kredytu. Będzie go spłacać
jeszcze przez rok, ale co tam... Na dodatek,
prosząc o pomoc znajomych, zdołali zebrać
potrzebną kwotę dla znajomej 19-letniej
dziewczyny. Pojechała z nimi.
Więc Betlejem... Tu się wszystko zaczęło. Do gwiazdy na posadzce Groty Narodzenia w potężnej bazylice, oznaczającej miejsce, w którym narodził się Chrystus, stoi się
w kolejce, bo nie zmieści się tam więcej jak
kilka osób. Czy to na pewno było To miejsce? Nie ma w sumie znaczenia, czy to, czy
kilka metrów dalej. Ważne, że w tym mieście, że w grocie. - Tego było mi trzeba na
tej pielgrzymce - wspomina Dorota Filipowicz: - Przyjechać, być, poczuć. Wcześniej
o. Petroniusz, kapelan łowickich bernardynek, także uczestniczący w pielgrzymce,
odprawił w kaplicy na tzw. Polu Pasterzy
mszę św. w jej intencjach. - Gdy wiedziałam, że już teraz, na początku pielgrzymki,
te intencje są oddane Panu Bogu, mogłam
być spokojna. Od tego momentu było już
tylko cieszenie się byciem tam.
Betlejem jest miastem w dużej części
chrześcijańskim, choć położonym w otoczeniu muzułmańskiej większości. Przewodnik
wycieczki z dużym szacunkiem odnosił się

do arabskich chrześcijan, których spotykano na każdym kroku, oferujących swoje towary. Nawet dzieci były wpuszczane do auKościół na Polu Pasterzy w Betlejem - w miejscu, gdzie anioł oznajmił pastetobusu, choć przecież w Polsce taki sposób
rzom, że narodził się Zbawiciel.
handlowania uznano by za natrętny.
Przeplatanie się religii na tej ziemi, którą
miliardy ludzi uznają za świętą, ma niejednokrotnie zaskakujące przejawy. W Betlejem jest Grota Mleczna - miejsce, w którym,
według tradycji, Maryja podczas ucieczki
do Egiptu karmiła Jezusa. Kropla pokarmu upadła na skałę - dziś i chrześcijańskie,
i muzułmańskie kobiety przychodzą tam,
by prosić o dar macierzyństwa.
Po Betlejem pielgrzymka zjechała już
do położonej po sąsiedzku Jerozolimy. O ile
Betlejem to początek, o tyle Jerozolima kojarzy się najbardziej z końcem ziemskiego
życia Jezusa: z męką, zmartwychwstaniem
i wniebowstąpieniem. Byli w Getsemani tam za czasów Jezusa był ogród oliwny. Nie
przetrwał do naszych czasów, ale ponoć kilka z rosnących tam starych drzew oliwnych
wyrosło z pni tamtych pierwotnych, pamięWnętrze Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem.
tających modlitwę przed męką.
Ponoć... W pobudowanym na początku XX wieku kościele zwanym kościołem
Wszystkich Narodów skała, mająca oznaczać miejsce, gdzie konkretnie Jezus się modlił, też nie na pewno jest akurat tą. Podobnie
jak Wieczernik, umiejscowiony dziś w gotyckim budynku wzniesionym przez krzyżowców. Czy nawet żydowski grób Dawida. Bo
Jerozolimę po Chrystusie niszczyli Rzymianie, zabudowywali chrześcijanie, przerabiali
na swoją modłę arabscy najeźdźcy, odbijali
krzyżowcy, tych przeganiali Turcy. Trudno
więc o poczucie autentyzmu, nic nie wygląda
tu tak, jak za Jezusa.Ale to nie musi przeszkadzać w chodzeniu Jego śladami. To jest To
miejsce, nawet jeśli kiedyś wyglądało inaczej.
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Trzeciego dnia pielgrzymki były ruiny
Cezarei Nadmorskiej, za rzymskich czasów
stolicy prowincji, potem góra Karmel i jazda do Galilei. Za oknem najczęściej jałowe
skały, czasem sady - kwitły właśnie liczne
drzewa owocowe, a pomarańcza i cytryny
ciągle owocowały. Nieliczne łąki zieleniły
się. Dojechali do Nazaretu z jego Bazyliką
Zwiastowania, byli w Kanie, miejscu pierwszego cudu - gdzie małżeństwa uczestniczące w pielgrzymce odnawiały swe przyrzeczenia ślubne.
Ruiny Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim i Góra Błogosławieństw to już dzień
następny. I rejs łodzią po jeziorze i emocjonujący wjazd na górę Tabor. I Tabga - miejsce rozmnożenia chleba i ryb. I odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem.
Wszędzie pątnicy, nieraz ci sami, spotykani w poprzednich i następnych dniach
w kolejnych miejscach pielgrzymki. Ludzie z całego świata: kilka razy mijali się
z Koreańczykami, z grupą Murzynów
z Zambii, z Rosjanami. Indywidualnych
pielgrzymów widziała Filipowicz tylko
raz - była to kilkuosobowa grupka Chorwatów.
W każdym z nawiedzanych miejsc czytano odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. Świadomość tego gdzie się jest i co
się tu działo, wyzwalała emocje, pozwalające łatwiej znosić trudy szaleńczej skądinąd podróży, przenoszenia się co parę godzin w inne miejsce.
Następnego, piątego już dnia, wrócili do
Jerozolimy. Podzielona na część prawosławną i katolicką Bazylika Grobu Bożego to był główny punkt tego dnia. Dorocie
Filipowicz utkwił w pamięci powieszony
u góry bazyliki duży obraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie budził jej zdziwienia:
wszak ten Grób nie był miejscem klęski,
lecz zwycięstwa.
Odprawili tego dnia też drogę krzyżową
ulicami starej Jerozolimy. To jedno z tych
miejsc, w których najtrudniej zachować
skupienie: pątnicy nie są nawet w stanie
iść zwartą grupą, bo idzie się po prostu wąskimi uliczkami, na których trwa normalny
ruch, a stacje drogi są niekiedy ledwie tylko
widoczne gdzieś na murze. Zgiełk, harmider, handel, zapachy miasta. Świadomość,
że wtedy mogło to wyglądać inaczej, ale
przecież było tu, gdzieś tu...
Łowicka pielgrzymka dotarła też pod
Ścianę Płaczu - jedyny zachowany fragment dawnej świątyni jerozolimskiej, najświętsze miejsce dla Żydów. Widzieli modlących się - osobno - mężczyzn i kobiety,
sami też się tam modlili. A wysoko nad nimi
górującą gigantyczną złotą kopułę meczetu Omara - jednego z najświętszych miejsc
dla muzułmanów.

Kolejny dzień był ostatnim w Izraelu.
Betania, gdzie Jezus wskrzesił Łazarza,
Góra Kuszenia ( - Arabowie kusili nas
tam do wydania ostatnich dolarów - wspomina ze śmiechem Dorota Filipowicz),
na koniec kto chciał, mógł się wykąpać
w gęstej, słonej wodzie Morza Martwego.
A potem była długa droga do hotelu na
egipskim wybrzeżu zatoki Akaba, już
nad Morzem Czerwonym. Tam jedyny
dzień wypoczynku - plażowanie, ponad
20 stopni ciepła, możliwość wypożyczenia maski i fajki do pływania z głową pod wodą, by podziwiać piękno rafy
koralowej.
Pielgrzymka kończyła się jednak pobożnym akcentem. Kto tylko czuł się na
siłach, ostatniej nocy o 23 mógł wyjechać
do klasztoru św. Katarzyny u podnóża
góry Synaj. Stamtąd, z latarkami w ręku,
które jednak nie zawsze były potrzebne,
bo księżyc świecił jasno, przez 3 godziny wspinali się na szczyt Synaju, gdzie
Mojżesz otrzymał od Boga 10 przykazań.
Szli tak wcześnie, by wraz z setkami innych pielgrzymów być na szczycie przed
wschodem słońca. Widok pustynnych
masywów, na które z wolna rozlewa się Na górze Synaj. Na pierwszym planie Franciszek Filipowicz, uczeń klasy II mat.-fiz. pijarskiego LO w Łowiczu, autor
słoneczne światło, spychając w dół mgły zamieszczonych w tym artykule zdjęć.

Pielgrzymi utrwalają na zdjęciach panoramę Jerozolimy.
- był urzekający. Piękno stworzenia w całej okazałości.
Tutaj nic się nie zmieniło od czasów
Mojżesza, podobnie jak na Górze Błogosławieństw od czasów Jezusa. Ale nawet
i tam, gdzie wieki historii wszystko przeorały, pielgrzymi mieli ciągle świadomość
stąpania po rzeczywistych śladach Chrystusa. - To jest ta ziemia, na której tłumy
słuchały Pana Jezusa. Ta ziemia istnieje
i tak wygląda - to było wielkie przeżycie wspomina pątniczka.

Czarnoskórzy pielgrzymi moczą nogi w Morzu Martwym.

Ona i wszyscy inni uczestnicy pielgrzymki będą mieć odtąd przed oczyma zupełnie inny niż wcześniej obraz,
gdy usłyszą od ołtarza: „Jezus wyszedł
na górę...” lub „wyprzedzili Go na drugi
brzeg...” czy też „wyszli w stronę Góry
Oliwnej...”. Szczególnie żywe będą dla
nich te obrazy w nadchodzących dniach,
gdy cały Kościół żył będzie tym, co się
wydarzyło w tych miejscach, po których
oni przed miesiącem chodzili.
Wojciech Waligórski

Współczesne podziały: w głębi mur postawiony przez Izraelczyków dla ochrony
przed wnikaniem na terytorium Izraela terrorystów z Autonomii Palestyńskiej.

W Ogrodzie Getsemani, wśród prastarych drzew oliwnych. W środku Dorota Filipowicz z młodszym synem Olgierdem
i ciocią Marią Więcek.
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CITROEN C15 1.9 diesel 1999/2000 rok,
tel. kom. 0503-327-748.

OPEL Astra combi 1.4 1999 rok, benzyna,
zadbany, tanio, tel. kom. 0667-349-208.

MERCEDES 124 BENZ 200D 1993 rok,
tel. kom. 0693-833-090.

FORD Escort 1.6 16V 2000 rok, benzyna +gaz, salonowy, zadbany, tel. kom.
0503-022-526.

FIAT 126p 1996 rok, 77000 km, czerwony, wersja ELX, alarm, blokada skrzyni
biegów, siedzenia lotnicze, stan bdb, tel.
kom. 0880-363-234.
VW GOLF IV 1.6 benzyna+gaz 1998
rok, czarny, 3-drzwiowy,, tel. kom.
0693-542-118.
FORD MONDEO 1.8 benzyna+gaz 1998 rok, 10000 zł, tel. kom.
0693-141-019.
FIAT 126p 1990 rok, Żuk, skrzyniowiec
na gaz 1990 rok, tel. kom. 0504-524-822.

Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone, kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Punto lub Matiza zadbanego, tel.
kom. 0500-420-702.
Każdy samochód, tel. kom. 0605-948
-751.
Cinqecento lub Tico zadbane, tel.
kom. 0500-420-702.
VW Polo, 5-drzwiowy, tel. kom.
0692-829-882.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel.
kom. 0605-695-882.
OPEL Corsa, 5-drzwiowy, tel. kom.
0606-436-231.
Kupię auta uszkodzone, rozbite, tel.
kom. 0604-557-182.
Astra 1998-2000 rok, tel. kom.
0695-509-226.

Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.

FIAT Ducato maxi 2.5 TDI 1997 rok, biały,
hak, zadbany, tel. kom. 0604-259-573.

FORD Focus 1999 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0607-267-207.

FIAT Seicento Sporting (Abarth),
1999/2000, benzyna/gaz, opony lato/
zima (alufelgi), autoalarm, 1 właściciel, tel. (042) 719-26-70, tel. kom.
0510-281-980.

MAZDA Demio 1.3 16V 2000 rok, klima,
ABS, tel. kom. 0504-185-949.

VW Golf 1.9 D 1994 rok, tel. kom.
0604-931-629.

CITROEN Saxo 1.1 1998 rok, tel. kom.
0694-657-086 0600-111-559.

GOLF 2, 1990 rok, gaz, alufelga, hak, stan
bdb., tel. kom. 0785-635-080.

VW GOLF III 2.0 benzyna 1994 rok, 6000
zł, tel. kom. 0691-730-193.

Ładowacz zaczepiany na tył z siłownikiem,
silnik 1.8 VW 2 skrzynia biegów 5, zawieszenie przednie, tel. (042) 719-56-77.

IVECO 59-12 turbo/daily 2.8 TDI 1997
rok, biały, z sypialnią, taxo, ładowność 3100 kg, bezwypadkowy, tel. kom.
0602-728-706.

GOLF 1, tuning, uszkodzony, 1983 rok,
tel. kom. 0691-595-923.

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

POLONEZ 1.4 ROVER 1995 rok, stan
idealny, tel. kom. 0889-779-959.

Naczepa wywrotka na poduszkach,
oś podnoszona, góra aluminiowa,
rama stalowa, 1988 rok, stan bdb,
tel. kom. 0509-934-160.
ROVER 111 1.4 1995 rok, tel. (046)
838-78-22.
Sprzedam przyczepkę samochodową typu
Sam, dwuosiowa, 2,5x1,5 m, zarejestrowana, tel. kom. 0607-624-733.
FORD Transit 2.5 D 6 osób lub 1480 kg,
tel. kom. 0692-556-557.
Żuk blaszak, 1991 rok, gaz, tel. kom.
0507-431-463.
Przyczepa samochodowa SAM, 120x2,10,
tel. kom. 0662-130-937.
FORD Scorpio 2.3 1996 rok, benzyna, gaz, tel. kom. 0602-390-809.
VW GOLF IV 1.6 1998 rok, 15700 zł,
5-drzwiowy,, tel. kom. 0781-781-315.
VW Pasat 1.9 1991 rok, 6500 zł, turbo diesel, interculer, tel. kom. 0696-435-598.

Peugeot Partner diesel 1997 r. stan dobry,
tel. kom. 0693-441-557.
SEAT Toledo 1.9 TD 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
RENAULT 19 1.9 diesel 1991 rok, tel.
kom. 0509-610-252.
FORD 1992 - 2000 rok, części, tel. kom.
0791-154-052.
POLONEZ Caro 1.5 1994 rok, 88.000
km, seledyn metalik, instalacja gazowa, I
właściciel, tel. (046) 838-63-37.
Matiz 1999 rok, 5600 zł, stan dobry, tel.
kom. 0506-842-282.
FORD Galaxy 1.9 TDI 110 kM 1999 rok,
22000 zł, tel. kom. 0601-253-955.
BMW Coupe 1.6 1996 rok, 13000 zł,
140.000 km, tel. kom. 0601-253-955.
BMW 316 1993 rok, 8400 zł, tel. kom.
0694-204-057.
Omega combi 2.0 benzyna gaz 1995 rok,
9300 zł, stan bdb, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0694-204-057.

Kupno-sprzedaż aut całych i uszkodzonych, tel. kom. 0606-238-179.

RENAULT Master 2002 rok, chłodnia,
Mercedes Sprinter, chłodnia, 1999 rok,
tel. kom. 0502-553-569.

Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.

DAEWOO Matiz 1999 rok, 6000 zł, 85000
km, tel. kom. 0695-727-586.

FORD Explorer 4.0 benzyna gaz 1993
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
0603-839-271, 0669-394-436.

Poloneza z małym przebiegiem bez
rdzy., tel. kom. 0694-546-311.

Skrzynia biegów do CC 700,
tel. (046) 838-82-10 po 16.00.

FORD Scorpio 2.0 benzyna gaz 1996 rok,
stan bdb, tanio, tel. kom. 0510-965-400.

Kupię każde auto całe lub uszkodzone,
najlepsze ceny, gotówka od ręki!, tel. kom.
0607-161-984.

OPEL Omega 2.5 TD 1995 rok, tel. kom.
0663-561-245.

VW Polo 1.2 2004 rok, tel. kom.
0600-820-374.

FIAT CC 700 1998 rok, 3000 zł, stan
techniczny bardzo dobry, tel. kom.
0668-316-154.

AUDI 80 1991/1992 rok, tel. kom.
0603-993-020.

AUTO-WARSZTAT kupi każdy samochód: uszkodzony, zepsuty
lub zniszczony. Zapłacimy możliwie najwyższą ceną., tel. kom.
0669-046-717.
Punto, 5-drzwiowe, tel. kom.
0694-216-417.
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.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
DAEWOO Lanos 1998-2000 rok, tel. kom.
0608-108-139.
Kupię Polonezy, stan obojętny, tel. kom.
0512-476-760.
OPEL Tigra 1991-2001 rok, tel. kom.
0603-408-122.

Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0607-889-775.
LUBLIN III 1999 rok, izoterma, tel.
kom. 0502-086-560.
FIAT Panda Actual, I właściciel, zakupiony
w salonie w 2006 roku, stan bdb, tel. kom.
0783-277-807.
OPEL Astra II 2.0 DTL 1998 rok, combi,,
tel. kom. 0504-221-009.
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.
FORD Mondeo combi 1.6 16 1995 rok,
7000 zł, gaz, tel. kom. 0501-661-904.
Części nowe i używane do francuskich, tel. (042) 678-20-61, tel. kom.
0600-366-433.
OPEL Astra 1.4 benzyna+gaz 2000 rok,
8500 zł, combi,, tel. kom. 0661-723-051.
Avia 31A, 19991 rok, skrzynia, 1 właściciel,
stan idealny, tel. kom. 0668-451-649.
RENAULT LAGUNA 1800cm3 benzyna+gaz 1996 rok, szary metalik,
0607-850-252, tel. kom. 0510-166-814.
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 1996
rok, 90KM, tel. kom. 0602-204-955.
FORD FIESTA 1.3 1995 rok, tel. kom.
0604-605-297.

Części AUDI B32L: silnik, skrzynia,
drzwi, wspomaganie komputerowe, pompa paliwa, ABS i inne, tanio, tel. kom.
0606-903-063, Stryków.
SUZUKI Swift 1991 rok, czerwony metalik, gaz, tel. (046) 838-76-45.
HUNDAI Pony 1991 rok, tel. kom.
0888-971-681.
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.
BMW 525i 1988 rok, 6000 zł, czarny,
gaz, hak, skóra, stan bdb, tel. kom.
0606-973-361.
Uno 1.7 diesel 1997 rok, 2500 zł, 191.000
km, tel. kom. 0692-028-014 po 19.00.
Żuk blaszak, diesel, 1996 rok; Lublin
Izoterma, diesel, 1997 rok, tel. kom.
0509-659-940.
DAEWOO Matiz 2000 rok, gaz, stan bdb,
tel. kom. 0503-307-979.
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.
Golf III 1800 l 1992 rok, benzyna + gaz,
tel. (046) 839-62-01.
AUDI A4 2.5 TDI 1998 rok, tel. kom.
0691-671-312.
SAAB 9000 2.3 Turbo 1993 rok, gaz
sekwencja, pełna opcja, tel. kom.
0604-627-662.
OPEL VECTRA B TDI 1997 rok,
8200 zł, lekko uszkodzony, tel. kom.
0504-169-282.
V W G o l f II 1 . 6 TD 1 9 9 2 r o k ,
5-drzwiowy, czerwony, tel. kom.
0501-930-953.
FORD Fiesta 1.4 gaz 1994 rok, tel. kom.
0512-271-275.
VW Golf 1990 rok, tel. kom.
0604-535-289.
BMW 525 benzyna 1989 rok, 272000 km,
srebrny metalik, automat, opony zimowe,
letnie, szyberdach, elektr. szyby i lusterka,
stan bdb, tel. kom. 0604-348-442.
SUZUKI Maruki 800 1992 rok, stan dobry,
tel. (024) 277-97-05.
VW GOLF II 1990 rok, tel. kom.
0509-065-711.

Passat combi 1.8 gaz 1994 rok, tel. kom.
0502-067-748.
SEAT Ibiza 2.0 GTI gaz 1993 rok, wyposażenie, 4300 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0503-765-362.
DAEWOO Matiz 1999 rok, stan dobry, tel.
kom. 0608-079-573.
VW Polo 1.0 1997/98 rok, 8300 zł, tel.
kom. 0691-578-409.
RENAULT Twingo 1.2 1997 rok, el. szyby,
lusterka, centralny zamek, immobilizer, tel.
kom. 0606-332-997.
FORD Scorpio 2.3 1996 rok, full opcja,
wersja Ghia, stan bdb + nowe opony
letnie na alufelgach, opony zimowe
na stalowych, tel. (042) 719-26-88,
tel. kom. 0603-610-225.
BMW 318 TDS 1995 rok, wspomaganie,
ABS, elektryczne szyby, lusterka, CD
zmieniarka, tel. kom. 0607-581-356.
HONDA Prelude 2 l 1993 rok, srebrny,
motor, stan dobry, tel. (046) 838-88-29.
CITROEN Saxo 1.1 1997 rok, metalik,
stan bdb, tel. (046) 831-62-12.
FIAT 126p tel. (046) 838-85-55.
FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, tel. (046) 838-51-25,
tel. kom. 0661-675-470, 0693-036-518.
MITSUBISHI Sigma combi 1994 rok, tel.
kom. 0698-610-705.
FIAT 1.1 Lancia 1994 rok, 2000 zł, elektryka, I właściciel, tel. kom. 0698-610-705.
OPEL Frontera 2.5 DTS 1997 rok,
5-drzwiowa, tel. kom. 0605-896-130.
Tico 1997 rok, tel. kom. 0669-962-668.

CC 700 1997 rok, czerwony, benzyna, stan
bdb, tel. kom. 0600-966-003.
MERCEDES E220 1995 rok, zielony
metalik, tel. kom. 0602-118-332.
OPEL Astra sedan 1.6 8V bg 1999 rok,
oraz 3 drzwi do Poloneza, tel. kom.
0793-604-247.
ŻUK sprawny technicznie, tel. (042) 710
-74-10.
AUDI 80 1990 rok tel. (042) 719-67-10.
SEAT Ibiza 1.4, niebieski, 2001/02 rejestracja, 3-drzwiowy, salon Polska, I
właściciel, tel. kom. 0602-439-819.
FIAT 126p 1994 rok tel. (046) 838-43-53,
tel. kom. 0607-437-231.
AUDI A4 1997 rok, tel. kom. 0601-827
-813.
Matiz gaz 1999/2000 rok, tel. kom.
0880-631-917, Głowno.
Brava 1.4 +gaz 1996 rok tel. (046) 837-03-08
po 17.00, tel. kom. 0694-296-243.
MERCEDES combi 1993 rok, turbo diesel,
tel. kom. 0604-561-580 wieczorem.
VW Passat 1.9 TDI 1999 rok, 115.000 km,
tel. kom. 0695-761-386.
VW Polo, 1999 rok, ciemnozielony metalik, stan bdb, jeździła kobieta, tel. kom.
0608-052 -075,0517-055-952.
Jeep Wrangler Rubicon, 2004 rok, sprowadzony z Kanady, full opcja, w cenie auta
może być zamontowana sewencyjna instalacja gazowa, tel. kom. 0601-804-820.
Jeep Liberty, 2005 rok, czarny, lekko
uszkodzony, w cenie auta może być sekwencyjna instalacja gazowa, tel. kom.
0601-804-820.
AUDI A4 1.6 1996 rok, najbogatsza wersja, tel. kom. 0504-244-152.
Fiat Punto 1100 5 D, 1996 rok, 6.300 zł,
tel. kom. 0603-872-897.
Przyczepka
0668-380-984.

Sam,

tel.

kom.

RENAULT Megane 1.6 2003 rok,
limonka metalik, 3-drzwiowy, klimatyzacja elektroniczna, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0606-328-162.
SKODA Fabia 1.2 2003 rok, zielony
metalik, I właściciel, salonowy, bezwypadkowy + opony zimowe, tel. kom.
0606-682-993.
DAEWOO Tico 1997 rok, tel. kom.
0792-261-009.
Warburg 1.3 1990 rok, tel. kom.
0664-874-143.
Fiat Cinquecento 700 (1997 r.), tel. kom.
0508-540-440.

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

Silnik 1.8 VW, wtrysk mechaniczny, w
całości lub na części, kompletny, tel. kom.
0691-595-923.
CC 700 1994 rok, gaz, rozbite, tel. kom.
0889-779-959.
OPEL Vectra 2.0 TDI 1999 rok, 4600
zł, Anglik, uszkodzona pompa, tel. kom.
0783-561-069.
OPEL Vectra 1.6 16V 1997/1998 rok,
13500 zł, benzyna + gaz, tel. kom.
0889-564-479.
F I AT P u n t o 1 9 9 5 r o k , t e l . k o m .
0660-686-837.
PEUGEOT 206 1.1 2000 rok, 80000
km, czerwony, 3-drzwiowy,I właściciel, salonowy, kupiony w Polsce,,
tel. kom. 0661-025-120.
VOLVO V70 2.4 benzyna 2001 rok,
35000 zł, beżowy, salonowy, tel. kom.
0602-392-512.
Sprzedam w całości lub na części
Ford Escort 1.8 Diesel, 1990 rok, tel.
kom. 0502-432-182.
FIAT Seicento 900 1998 rok, I rejestracja1999 rok,, tel. kom. 0607-734-062.
VW Golf combi 1.8 1994 rok, stan bdb,
tel. kom. 0696-107-903.
PEUGEOT Partner 2000 rok, diesel, tel.
kom. 0504-064-991 0505-581-431.
RENAULT Master 2004 rok, MAXI,
050-581-431, tel. kom. 0504-064-991.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 1 r o k , t e l . k o m .
0605-679-088.
OPEL Astra sedan 1.4 1997 rok, 7900
zł, złoty metalik, salonowy, tel. kom.
0606-899-489.
FIAT Brava 1.6 16V 1997 rok, 8500zł,
złoty metalik, full opcja, klimatyzacja,
salonowy, tel. kom. 0606-899-489.

OPEL Astra sedan 1.4 82 kM 1996 rok,
salonowy, tel. kom. 0509-369-540.
SEAT Cordoba 1.4 1997 rok, salonowy,
stan idealny, tel. kom. 0509-732-602.
VW Polo 1.4 1998 rok, 8500 zł, salonowy,
2 x airbag, tel. kom. 0509-732-602.
VW Passat combi 1.8 benzyna, gaz w kole
1992 rok, centralny zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, tel. (042) 719-43-30
po 17.00, tel. kom. 0510-844-366.
TOYOTA Carina combi 2.0 TD 1997 rok,
tel. kom. 0508-230-392.
VW Golf III 1.9 TDI 1995 r. czerwony, tel.
kom. 0609-592-833.
FORD Escort 1.6 gaz 1991 rok, 2800 zł,
bordo, tel. kom. 0798-664-101.
MERCEDES Sprinter 2001 rok, skrzyniowy dł. 4,30 m, szer. 2,25 m, stan bdb, tel.
kom. 0607-570-070.
Ciągnik siodłowy MAN TGA 410
XXL, 2001 rok, z hydrauliką, tel. kom.
0608-420-169.
VW Passat sedan 1.9 TDI 130 kM XII
2003 rok, granatowy metalik, tel. kom.
0692-601-689.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok tel. (046)
839-29-52, tel. kom. 0605-277332.
HONDA Civic 1.4 16V 1990 rok, benzyna,
gaz, stan bdb, tel. kom. 0606-489-435.
OPEL Omega 2.5 V6 1997 rok, zielony
metalik, gaz, pełna opcja, bezwypadkowy,
tel. kom. 0606-395-256.
DAEWOO Matiz 2000 rok, niebieski
metalik, gaz, I właściciel, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Corsa 1.4 1995/1996 rok,
gaz, 5-drzwiowy, zadbany, tel. kom.
0606-395-256.
OPEL Corsa B 1.2 1993 rok, gaz, 5-drzwiowy, zadbany, tel. kom. 0668-445-178.
VW Polo Classic 1.9 SDI 1996, tel. kom.
0602-475-061.
OPEL Corsa gaz 1996, tel. kom.
0602-475-061.
OPEL Astra combi 1.4 16V 1998 rok, w
kierownicy regulacja świateł, relingi, roleta, radio, pilnie, tel. kom. 0665-739-495.
FIAT CC 700 1994 rok, 1700 zł, tel. kom.
0606-786-748.
FORD Fiesta 1.25 1997 rok, 7000 zł,
5-drzwiowy, tel. (046) 838-98-98.
Ducato 2.8 D 1999 rok, lub zamienię na
mniejszy, tel. kom. 0506-335-466.
VW Golf II benzyna gaz 1991/96 rok, tel.
kom. 0607-624-733.
Bus VW LT 28 2000 rok, sprowadzony,
tel. kom. 0606-786-748.
RENAULT Clio 1996 rok, 5200 zł, tel.
kom. 0691-744-279.
OPEL Vectra 1.8 gaz 1997 rok, 11900
zł, alufelgi, klimatyzacja, tel. kom.
0791-006-542.

FIAT Punto 1.2 SX 1996 rok, 5700zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-899-489.
RENAULT KANGO 1.4 1999/2000
rok, 13500 zł, 5-drzwi, 5 osób, tel. kom.
0608-409-744.
OPEL ASTRA II combi 1.7 TDI 1998 rok,
15900 zł., bogate wyposażenie, możliwość
zamiany, tel. kom. 0608-409-744.
SEAT Cordoba 1.4 1997 rok, 8900zł,
granat, tel. kom. 0500-026-841.
FORD Fiesta 1.3 1997 rok, 7900zł, niebieski metalik, 5-drzwiowy, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0608-409-744.
SEAT Toledo 1.6 1996 rok, 7600zł, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0500-026-841.

FIAT Siena 1.4 gaz 1997 rok, bardzo zadbany, salon, tel. kom.
0791-006-542.

FIAT Palio Weekend 1.4 1998 rok, 7900zł,
bordo metalik, wspomaganie, tel. kom.
0608-409-744.

Corsa 1.4 1996 rok, gaz, zadbany, tel. kom.
0605-214-925.

RENAULT LAGUNa 1.6 benzyna 1998
rok, 13000 zł, tel. kom. 0600-917-841.

FIAT CC 900 1994 rok, 3200zł, srebrny metalik, I właściciel,, tel. kom.
0503-093-725.

Lublin Żuk, benzyna/gaz, 1990 rok, stan
dobry, tel. (046) 861-04-66 wieczorem.

DAEWOO Espero 1996 rok, tel. kom.
0602-781-244, 0693-351-078.

RENAULT Laguna 1.9 DCI 2002 rok,
pełna opcja, tel. kom. 0503-327-748.

FORD Ka 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0889-344-558.

VW Cady 1.9 diesel 1999 rok, tel. kom.
0503-327-748.

OPEL Corsa 2007 rok, sprowadzony, tel.
kom. 0501-428-565.

BMW 520 gaz 1989 rok, 4500 zł, granat,
ABS, alufelgi, koła zimowe, wspomaganie, elektryczne lusterka, szyberdach, po
wymianie oleju, paska rozrządu, tel. kom.
0798-942-948.

OPEL Calibra 2.0 gaz 1991 rok, full opcja,
tel. kom. 0691-744-279.
VW Passat combi TDI 110 KM 2000 rok,
26000 zł, tel. kom. 0692-711-121.
Super Astra 1997 rok, diesel, combi, tel.
kom. 0605-214-925.

Korekcja liczników samochodowych, tel. kom. 0509-963-064.
OPEL Corsa B 1.0 12V 2000 rok, 9600 zł,
tel. kom. 0693-155-811.
OPEL Astra II combi 2.0 DTI 2001 rok,
diesel, klima, tel. kom. 0504-221-009.
OPEL Astra I 1.4, - wszystkie części
mechaniczne i blacharskie, tel. kom.
0604-140-038.

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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OPEL Astra 1.8 GT, tel. kom. 0501-278
-911.
CITROEN Saxo 1.4 benzyna 1997 rok,
niebieski metalik, 3-drzwiowy, po tuningu,
tel. kom. 0698-624-470.
FORD Fiesta 1.8 diesel, 3-drzwiowy,
centralny zamek, 2 poduszki, elektryczne
szyby, bagażnik, wspomaganie, bardzo ekonomiczny, 5 l/ 100 km, zadbany, zarejestrowany w Polsce, tel. kom.
0601-391-421.
TOYOTA Corolla 1.3 1992 rok, metalik,
5-drzwiowy, stan techniczny dobry,
tel. (046) 837-96-77.
VW II 1.6 D 1990 rok, 4500 zł, srebrny metalik, 3-drzwiowy, tel. kom.
0694-618-193.
SEAT Cordoba 1.6 i 1999 rok, nowy gaz
sekwencyjny, bogate wyposażenie, zarejestrowany, tel. kom. 0604-392-876.
ROVER 214 1.4 1998 rok, tel. kom.
0693-093-704.
OPEL Corsa 1.0 12V Ecotec 1997/98 rok,
wspomaganie, 2x airbag, ABS, zarejestrowany, tel. kom. 0604-392-876.
Cordoba 1.6 1999 rok, tel. kom.
0693-093-704.
SKODA Fabia 1.4 MPI 2001 rok, gaz,
wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0604-392-876.
SKODA Felicia 1.6 i 1998 rok, wspomaganie, elektryka, I właściciel, serwisowany,
tel. kom. 0604-392-876.
OPEL Astra combi 1.4 16V gaz 1998 rok,
salonowy, wyposażony, stan bdb, tel. kom.
0608-686-489, 0660-754-781.

FORD Escort Ghia 1.6 EFI 1991, bordo
metalik, instalacja gazowa, tel. kom.
0609-141-513.

SUZUKI Vitara cabrio 1.6 1990 rok, benzyna, data I rejestracji 1999 rok, tel. kom.
0600-428-743.

Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel.
kom. 0602-123-360.

VW Passat gaz 1998, 18400, salonowy,
I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
0501-213-067.

MERCEDES Sprinter 412 2000 rok, skrzynia 4,2 m, tel. kom. 0792-999-135.

Sprzedam alufelgi 15 cali, z oponami,
rozstaw śrub 4x100, stan bdb, tel. kom.
0602-337-913.

FIAT Palio Weekend 1.2 2000, 7900
zł, idealny, zielony metalik, tel. kom.
0501-213-067.
OPEL Astra combi 1.6 2001 rok, 16900 zł,
zielony, klima, bezwypadkowy, tel. kom.
0501-213-067.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1998, sedan, tel.
kom. 0604-843-149, 0692-694-065.

FIAT 126 Elegant, 750 zł, stan dobry, tel.
kom. 0608-845-436.

OPEL Astra sedan 1.6 gaz 1999, granat
metalik, bogate wyposażenie, tel. kom.
0886-802-487.

RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998/99 rok,
15700 zł, tel. kom. 0692-845-998.

Mieszkania o pow. do 100 mkw przy ul.
Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.

Seicento 900 1999, serwisowany, czarny,
bezwypadkowy, tel. kom. 0502-482-511.
PEUGEOT 206 1.1 2000, salonowy, srebrny metalik, tel. kom. 0502-482-511.
Astra sedan 1.4 + gaz 1997 rok, szary
metalik, tel. kom. 0692-125-038.
FIAT Seicento 1.1 gaz 1999, I właściciel,
tel. kom. 0692-489-339.
OPEL Astra 1.4 benzyna gaz 1997, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Astra I sedan 1.4 2000 rok, I właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
FORD Escort 1.8 D 1996, stan bdb, tel.
kom. 0664-635-301.
OPEL Astra 1.4 16V benzyna gaz 1997,
tel. kom. 0600-970-598.

OPEL Vectra B po liftingu 1.8 16V 1999,
16800 zł, salon, złoty metalik, tel. kom.
0694-036-487.
RENAULT Megane II 1.4 1999/2000,
12700 zł, salon, czerwony, bardzo ładny,
tel. kom. 0694-036-487.

CITROEN AX 1991 rok, tel. kom.
0607-306-247.

POLONEZ Truck gaz 1994 rok, 1400 zł,
tel. kom. 0607-174-099.

HYUNDAI Atos 1998 rok, czarny, tel.
kom. 0511-947-554.

FORD Mondeo combi 1.8TD 1995 rok,
tel. kom. 0600-427-663.

Seicento 1998 rok, niebieski metalik,
gaz, zadbany, tel. kom. 0602-857-503,
0608-469-268.

FIAT Punto III Active 1.2 gaz sekwencyjny
2003/04, 13800 zł, czerwony, tel. kom.
0694-036-487.
Skrzynia biegów CC 700, komplet foteli,
tanio, tel. kom. 0694-136-490.

RENAULT 19 1.7 30.10.1995, metalik,
stan bdb, pełna elektryka; CITROEN
C15 1.8 D, 1998, bagażowy, stan bdb,
tel. (042) 719-70-53.

S k u t e r M a g n u s , n o w y, t e l . k o m .
0509-637-975.

VW Vento 1.9 TD 1993 rok, 8200 zł, tel.
kom. 0506-025-611.

Honda Sky, 1998 rok, 1700 zł, tel. kom.
0500-190-988.

PEUGEOT Partner 2001 rok, tel. kom.
0606-326-740.

Suzuki GSX600F, 2000/2002 rok, stan
bdb, tel. kom. 0503-307-979.

FIAT CC 900 1994/1995 rok, 3600 zł, tel.
kom. 0508-878-372.

Skutery, quady, crossy, części i
akcesoria motocyklowe, sprzedaż
- serwis, MR MOTORS, Wyskoki 10
k/Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel.
kom. 0513-185-357.

PEUGEOT 206 1.1 2000 rok, bordo
metalik, 5-drzwiowy, wspomaganie,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
regulacja kierownicy, cena do uzgodnienia, tel. (046) 861-61-16, tel. kom.
0504-088-783.
OPEL Astra 1.4 + gaz 1997 rok, 136.000
km, tel. kom. 0668-959-140.
RENAULT Megane combi 1.4 16V gaz
sekwencja 2000 rok, salon, ABS, 4x
pp, wspomaganie, elektryka, tel. kom.
0600-938-371.
CC 700 1997 rok, stan idealny, tel. kom.
0604-392-876.
FORD Mondeo 2.0 TDI 2001 rok, wyposażony, tel. kom. 0697-750-011.
OPEL Vectra 2.0 DTH 1998 rok, diesel, ABS, klima, webasto, 4 poduszki powietrzne, cena do uzgodnienia, tel. (046) 863-54-59, tel. kom.
0693-597-973.
NISSAN Primera 2.0 TD 1997 rok, tel.
kom. 0600-880-267.

TRABANT 1975 rok, i mini ścigacz, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0502-129-794.

Zabiorę do Niemiec po auto, tel. kom.
0504-065-348.

MITSUBISHI Colt gaz 1995, wspomaganie, tel. kom. 0600-137-979.

FORD Focus combi 1.8 TDI 2001r.klima,
el.szyby, cent.zam, al.felgi, ABS, 2xAirBag, wsp. kierownicy, srebrny metalik,
tel. kom. 0600-447-843.

FIAT Punto 1.2 Active XI.2002 rok, grafit
metalik, I właściciel, bezwypadkowy,
5-drzwiowy. Stary Szwarocin 4, gm.
Rybno.

FORD Escort 1.3 gaz 1996, 5-drzwiowy,
stan bdb, tel. kom. 0605-535-396.

Ford Focus combi 1.8 TDdI 2001 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0600-447-843.

VW Golf II 1991 rok, stan dobry, tel. kom.
0721-341-625.
TICO 1997 rok, fioletowy, tel. kom.
0693-064-349.
SKODA Felicia 1998 rok, 7800 zł, wersja limitowana, I właściciel, tel. kom.
0606-768-837.
Punto 1100 1999 rok, i właściciel, tel. kom.
0609-405-858.
Przyczepka N-126E, tel. kom.
0791-094-713.
OPEL Zafira 2.2 benzyna 2002 rok,
30500 zł, 47000 km, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie, tel. kom.
0509-482-065.
OPEL Astra II 1.4 16V 1999, tel. kom.
0600-394-592.
DAEWOO Lanos 1.5 benzyna gaz 1998,
tel. kom. 0600-394-592.
DAEWOO Nubira II benzyna gaz 2000,
tel. kom. 0517-751-862.
MERCEDES Benz 124 2.5 D 1990, tel.
kom. 0502-507-768.

RENAULT Clio 1.2 1996/97 rok, 5-drzwiowy, do poprawek lakierniczych, tel. kom.
0513-160-551.
OPEL Astra 1.4 16V 1997 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0605-535-396.
OPEL Corsa 1.2 1998 rok, 3-drzwiowy,
czarny, 7600 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0791-440-008.
OPEL Zafira 2000 rok, full opcja, tel. kom.
0512-452-473.
OPEL Astra 1.4 16V 1996 rok, tel. kom.
0509-900-004.
FORD Fiesta 1.3B 1996, 5400 zł, stan bdb,
zadbany, tel. kom. 0888-596-487.
FIAT Uno 1997 rok, 3-drzwiowy, tel. kom.
0500-742-025.
FIAT Marea Weekend 1.6 16V 1998 rok,
8400 zł, gaz, tel. kom. 0661-093-840.
HONDA Prelude 1999 rok, srebrny
metalik, wszystko oprócz skóry, 14000
zł + opłaty, tel. kom. 0509-853-631,
0721-162-339.
FORD Probe 2.0 16V 1996 rok, 123.000
km, klima, 2 x poduszka, ABS, serwisowany, 8200 zł + opłaty, tel. kom.
0509-853-631.

FIAT Punto 1.1 + gaz 1996 rok, oryginał,
tel. kom. 0603-592-345.

SEAT Ibiza 1.9 SDI, żółty, wszystko
oprócz skóry, serwisowany, 2100 zł +
opłaty, tel. kom. 0721-162-339.

FIAT Seicento 1.1 MPI 2003, 9600
zł, 65000 km, czerwony, tel. kom.
0696-634-744.

Fiat Punto, 2000/2001 rok, srebrny metalik, pięciodrzwiowy, 100% bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom. 0512-354-610.

Astra sedan 1.4 2000 rok, I właściciel, tel.
kom. 0603-588-228.

PEUGEOT 406 combi 2.0 16V 1997 rok,
10700 zł, srebrny metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, centralny
zamek, 2 x poduszka + alufelgi, stan bdb,
tel. (046) 831-01-29.

TOYOTA Avensis sedan 1998, 14300 zł,
salon Polska, zielony metalik, tel. kom.
0696-634-744.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 2003,
10800 zł, skóra, czarny metalik, tel. kom.
0513-071-265.
OPEL Omega 2.5 V6 benzyna 1998,
12800 zł, salonowy, pełna opcja, tel. kom.
0513-071-265.
FIAT Seicento 0.9 1999 rok, 6400 zł
tel. (046) 834-81-14.
FIAT Siena 1.6 1998 rok, 168.000 km, granat, stan dobry, tel. kom. 0691-231-965.
TOYOTA Avensis combi gaz sekwencja
2001, 21000 zł, salonowy, klima, idealny,
serwisowany, tel. kom. 0513-071-265.
FIAT Uno benzyna gaz 2000, tel.
kom. 0886-218-982.

OPEL Corsa 1.4 1995/1996 rok, 6500 zł,
ABS, elektryczne szyby, centralny zamek,
2 x poduszki, 7 miesięcy w kraju, zarejestrowany, tel. (046) 831-01-29.
VW Transporter 1.9 1992 rok, stan dobry,
tel. kom. 0502-178-586.
FORD Galaxy 2.3 1999 rok, perła metalik, wspomaganie, centralny zaqmek,
ABS, 2 x poduszka, mobilajzer, benzyna, 7-osobowy, klimatyzacja, tel. kom.
0604-529-656.

Skuter, 2007 rok z gwarancją, tel. (046) 838
-61-01, tel. kom. 0667-633-468.

FORD Fiesta 1.4 1995 rok, 4100 zł, stan
bdb, tel. kom. 0514-339-672.

SKODA Felicia Picap 1.9 d 1998 rok, tel.
kom. 0606-737-750.

VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok,
4000 zł, tel. kom. 0508-324-558.

Kupię dom w dobrym stanie w okolicy
Łowicza, Skierniewic lub Głowna, tel.
kom. 0605-236-296.

Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz,
ul. Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.
com.pl, tel. kom. 0505-346-069.

HONDA Civic 1.4 1997 rok, salon, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-417-675.

CC 900 1995 rok, tel. kom.
0660-741-795.

DAIHATSU - Granmove, ekonomiczny,
pojemny, zadbany, tel. (046) 837-68-61.

Części blacharskie, mechaniczne: Opel Corsa B, Vectra A, tel. kom.
0601-317-076.

RENAULT Kangoo 1.4 benzyna gaz
sekwencja 1998 rok, 11000 zł, stan bdb,
tel. kom. 0664-142-086.

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

OPEL Corsa C 1.7 TDI 2002 rok, tel. kom.
0502-226-340.

VW Polo 1.0 1996 rok, tel. kom.
0662-437-331, 0604-504-651.

Części Apel Vectra A, sprzedaż, tel. kom.
0500-742-025.

Kupię działkę z możliwością zabudowy
w okolicach Łowicza w rozsądnej cenie,
szer. min. 30 m; pow. min. 0,4 ha., tel. kom.
0501-788-227.

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

SKODA Felicia 1.3 MPI 1995 rok, stan
bdb, tel. kom. 0604-392-876.

Golf III 1.4 1994 rok, rozbity, tel. kom.
0698-816-615.

FORD Transit 1998 rok, skrzynia 4 m, tel.
kom. 0792-999-135.

Biuro nieruchomości przyjmie do sprzedaży domy, mieszkania, działki, Łowicz i okolice, Tkaczew 9, tel. kom.
0791-289-638.

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.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
F-VAT, tel. kom. 0608-532-321
0512-391-051.
Sprzedam skrzynię, silnik Opel Cadet,
kompletny, tel. kom. 0513-332-591.
Sprzedam alufelgi 14, Forda, tel. kom.
0889-534-302.

Najazd nadpoziomowy do naprawy samochodów, tel. (046) 838-56-76, tel. kom.
0605-286-268.
Sprzedam części od OPEL Vectra A 2.0,
tel. kom. 0608-354-769.
BMW orginalne, letnie koła aluminiowe,
sprzedam, tel. kom. 0601-344-378.
Nowe alufelgi Alessio 15” - Passat, Golf,
sprzedam, tel. kom. 0601-344-378.

Sprzedam silnik do Lublina w całości lub na części 1997 rok, tel. kom.
0669-346-312.
Sprzedaż nowych opon z dostawą do
domu, tel. kom. 0600-255-390.
Sprzedam alufelgi 15” z oponami, tel. kom.
0607-733-906.

FORD Mondeo combi 1.8 TD 1994 rok,
tel. kom. 0697-689-891.

Liczniki samochodowe - korekcja,
tel. kom. 0509-963-064.

POLONEZ 1.6 GLI 1995 rok, stan dobry,
tel. kom. 0606-882-785.

Sprzedam części do Seicento, tel. kom.
0668-248-900.

Sprzedam działkę budowlano- rekreacyjną
koło Nieborowa 2700 mkw., tel. kom.
0693-755-084.
Mieszkanie własnościowe, 52,39
mkw., tel. (046) 837-68-73, tel. kom.
0509-494-603.
M-3 o pow. 37,15mkw. 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 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.

Dom jednorodzinny w surowym stanie z 2
ha ziemi, Mysłaków, przy trasie, tel. kom.
0607-137-630.

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

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

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

Sprzedam Simsona S51 do remontu, zarejestrowany, tel. kom. 0508-782-740.
Sprzedam skuter Ventus, V.2007 rok,
gwarancja, 3000 zł, tel. (042) 710-86-26,
tel. kom. 0510-051-554.
Motorek dziecinny na akumulator, tel.
kom. 0880-631-917.
Honda Bali 50 cm, tel. kom. 0505-261
-079.
Komar i Simson, tel. kom. 0785-623
-443.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0660-686-837.
Sprzedam Ogara 205, tel. kom. 0607-386
-011.
Sprzedam motocykl Kawasaki ZZR
110, 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0606-786-748.

Budynek mieszkalno-gospodarczy, k/
Łowicza, na działce 7000 mkw., tel. kom.
0468-370-377.

Os. Starzyńskiego, 48 mkw., I piętro, tel.
kom. 0607-377-465.

Motorynka, 350 zł, tel. kom.
0694-204-057.

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.
Dom parterowy, murowany, Walewice
wieś 18, tel. kom. 0669-346-302.
Działka budowlana o pow. 26405 mkw.
z szerokim frontem (70% lasu), okolice
Głowna, dojazd asfaltem, woda, prąd, telefon, 8 zł/mkw., tel. kom. 0694-546-311.

Działka 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.
Głowno, dom, ul. Sikorskiego 54,
tel. (042) 719-19-16 po 19.00.
Sprzedam działkę zabudowaną, centrum Łowicza, tel. kom.
0605-140-662.
Działka budowlana, 2500 mkw., Strzelcew,
tel. kom. 0501-782-451.
Leśną działkę budowlaną ze starodrzewem
na Zabrzeźni przy Zamiejskiej, tel. kom.
0604-318-214, kom. 508-079-213.

Sprzedam łąkę 0,37 ara, Uchań Dolny, tel.
kom. 0697-614-388.

Plastikowy kiosk typu Ruch, os. Bratkowice przy bl. 24, tel. kom. 0606-319-335.

Działki budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 0605-030-274.

Sprzedam 0,70 ha w tym działkę budowlano-uzbrojoną, tel. (046) 839-28-16.

Skuter Yamaha, 2005 rok, 5200 km, tel.
kom. 0781-192-019 po 15.00.

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

Jawka 50 skuter, tel. (046) 838-61-01, tel.
kom. 0667-633-468.

Działka budowlana, 2900 mkw., w miejscowości Dębowa Góra, powiat kutnowski, tel. kom. 0665-220-393.

Sochaczew, 63 mkw., 3-pokojowe,
duży balkon, cegła + garaż, tel. kom.
0605-956-894.

Sprzedaż motocykli sprowadzanych, duży
wybór, co 2 tygodnie świeża dostawa. Naprawa i serwis, tel. (046) 832-56-04.
Q u a d 1 1 0 u ż y w a n y, t e l . k o m .
0692-387-028.
Skuter poj. 50, 2004, tel. kom.
0506-296-474.
Naprawa skuterów chińskich, tel. kom.
0886-900-971.
Kawasaki ZX10R, Ninia 1000, 2004 rok,
zarejestrowany, tel. kom. 0600-428-743.
Motor Romet RXL 50, tel. kom.
0518-743-680.
Kavasaki GTX 750, 1987 rok, silnik uszkodzony, 1800 zł, tel. kom. 0693-833-073.

Garaż blaszany, tel. kom. 0609-688-542.

Do wynajęcia garaż, tel. kom. 0501-074
-060.
Wynajmę garaż w centrum, tel. kom.
0790-502-139.
Wynajmę lub kupie garaż w ok. os. Starzyńskiego, tel. kom. 0660-437-403.

Komplet kół - alufelgi 15”, opony
kontynental do Peugota, sprzedam,
tel. (046) 837-11-90.
Komplet opon letnich z felgami 175/70R13/82Tlub zamienię
na 195/65R15/91 - letnie., tel. kom.
0662-019-976.

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

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

Sprzedam kabinę star 200 po kapitalnym
remoncie, skórzane siedzenia, tel. kom.
0504-105-141.
Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom.
0507-141-870.

Grunt rolno- budowlany, 1 ha, Mysłaków,
tel. kom. 0604-176-146.

ETZ 250, bez rejestracji, 800 zł, tel. kom.
0694-204-057.

Quad 150, gwarancja do maja, homologacja, tel. kom. 0791-094-713.
Skrzynię od Poloneza V-ki, Łady
2105, 2107, Samara - skup, tel. kom.
0504-199-580.

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

M-3, Łowicz, os. Kostka, tel. kom.
0468-370-377.

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz okolice, tel. kom. 0601-257-098.
Kupie działkę w Łowiczu lub w Zdunach,
tel. kom. 0691-332-531.
Małżeństwo kupi gospodarstwo ok. 2 ha, z
budynkami, tel. kom. 0506-673-754.
Kupię lokal sklepowy w Lowiczu, rozliczeniu może być mieszkanie w Łodzi, tel.
kom. 0602-258-695.
Kupię nieduży dom w Głownie lub
zamienię na mieszkanie w blokach os.
Kopernika, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.

Dom w Łowiczu, cegła, wolnostojący,
tel. (046) 837-55-42.
Dom 140 mkw. z budynkami gospodarczymi 500 mkw. i ziemią 3,15 ha, pod Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.
Działka budowlana, Łowicz, ul. Lokalna,
tel. (046) 837-24-53.

Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw.,
Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw. lub zamienię, tel. kom. 0694-764-805.
Mieszkanie 76 mkw., ul. Bolimowska, Łowicz, tel. kom. 0512-098-366
po 15.00.

Mieszkanie 63 mkw, osiedle Kopernika,
tel. kom. 0500-000-99.

Działka rekreacyjna z domkiem i
studnią,ul. Łódzka, Łowicz, tel. kom.
0501-067-771.

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

Mieszkanie, 72 mkw., os. Dąbrowskiego,
tel. kom. 0605-065-790.

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

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

Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz
z zabudowaniami, gmina Zduny, tel. kom.
0693-457-587.

Mieszkanie 35 mkw. w Żychlinie, 65000
zł, tel. kom. 0607-813-558.

Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie, tel. (046) 837-88-12.

Domek murowany z działka,
Łowicz, ul. Wygoda, tel. kom.
0697-514-977.

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

M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0691-753-419.
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Działka budowlana 33 ary, gmina Nieborów, tel. kom. 0668-534-832.

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

Sprzedam lub wynajmę 2 pokoje z
kuchnią, Borów, k/Bielaw, tel. kom.
0722-014-531.

Działka rekreacyjno -budowlana 6800
mkw., las, łąka, staw, przy działce prąd,
woda. Grodzisk gm. Dmosin, tel. kom.
0515-132-167.

Działka 7000 mkw., 190.000 zł, tel. kom.
0606-727-285.
M-4, parter, tel. (046) 837-70-92 po
17.00.
Mieszkanie 42 mkw., pilnie, tel. kom.
0605-621-096.
Kiosk handlowy na targowicy miejskiej, ewentualnie sprzedam, tel. kom.
0692-197-198.
M-4, Bratkowice, tel. kom.
0664-874-763.
M-3, os. Starzyńskiego lub zamienię na
wieksze, tel. kom. 0664-197-635.
Os. Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0605-306-844.
Dom wolnostojący, Łowicz, zamieszkały,
na działce powierzchni 1050 mkw., tel.
kom. 0505-188-703.
Witusza, gm. Kiernozia, 7,2 ha - sprzedam,
tel. (046) 837-60-84.
M-3 53 mkw+ garaż, mieszkanie z hipoteką, a garaż z aktem notarialnym,
tel. (042) 710-81-66.
Sprzedam 2 ha ziemi rolnej w
Zosinowie III/IV klasa, tel. kom.
0609-882-930.
Działki budowlane, okolice Głowna, tel.
kom. 0506-402-647.
Mieszkanie, Łowicz, tel. kom.
0693-136-297.
Ziemię 6 ha, gm. Dmosin, tel. kom.
0694-336-322.
Biuro nieruchomości posiada do sprzedaży domy, mieszkania, działki w Łowiczu i okolicach, Tkaczew 9, tel. kom.
0509-548-363.
Mieszkanie 50,10 mkw. - 3 pokoje,
Łowicz, os. Tkaczew, tel. kom.
0503-512-555.
M-3, I piętro, Bratkowice, tel. kom.
0510-258-994.
Działka budowlana 3000 mkw., Mysłaków,
tel. kom. 0697-650-819.
Sprzedam mieszkanie pilnie
60mkw. os. Bratkowice, tel. kom.
0603-099-826.
Dom 180 mkw., Górki, Łowicz, tel. kom.
0609-506-593.
Parter, 48 mkw., stan bdb, os. Starzyńskiego, tel. kom. 0608-403-799.
B r a t k o w i c e , 5 4 m k w. , t e l . k o m .
0502-163-788.
Działka rekreacyjna 1200 kmw., stara
chata wiejska (do remontu), Karsznice
Małe 59, tel. (046) 837-57-32, tel. kom.
0785-076-535.

Działka budowlana, Nieborów, tel. kom.
0885-369-083.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 0603-192-372.
Sprzedam lub wynajmę dom z działką o
powierzchni 700 mkw. - budynek mieszkalno-produkcyjny o powierzchni 900
mkw. - powierzchnie produkcyjne 128
mkw., wszystkie media, dogodny dojazd,
tel. kom. 0609-052-002, 0601-080-725.
Mieszkanie w Łowiczu - bloki Czajki,
sprzedam, I piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka - 50 mkw., cena 3000 zł/mkw., tel.
kom. 0609-052-002, 0601-080-725.
Kiosk handlowy, tel. kom. 0501-788-159
dzwonić po 18.00.
Mieszkanie 57,86 mkw bloki, Głowno
Sikorskiego, tel. kom. 0519-030-644.
Sprzedam działkę rolno budowlaną o
pow.1,30 ha w Kęszycach, media. Blisko
las i Rawka. Dojazd asfaltowy., tel. kom.
0664-049-560.

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.
Do wynajęcia lokal 45 mkw., Łowicz, ul.
Długa 20d (C.O.+siła), po przychodni weterynaryjnej, tel. kom. 0600-741-174.
Wynajmę budynek z działką w Łowiczu,
tel. kom. 0518-633-328.
Do wynajęcia wolno stojący budynek w
pow. 105 mkw w Łowiczu pod działalność gospodarczą (biura, gabinety, usługi
itp.), tel. kom. 0605-283-903,
0695-973-618.
Do wynajęcia M-3 50 mkw, osiedle Kopernika, Głowno, tel. kom. 0504-014-929.
Lokal do wynajęcia, 80 mkw., z przeznaczeniem gospodarstwa domowego,
tel. (046) 838-56-01 po 17.00.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność, tel. (046) 837-10-69.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Do wynajęcia 20 mkw. na usługi lub małą
gastronomię, Głowno, Kopernika, tel.
kom. 0517-160-370.
Do wynajęcia mieszkanie 55 mkw., umeblowane, II piętro, Głowno, ul. Swoboda
17/19, tel. kom. 0889-965-669.

Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego składowania 3500 mkw. lub mniej w
Głownie, tel. kom. 0604-610-057.

Do wynajęcia lub do sprzedania pawilon
handlowy nr 4 (biały) na targowicy miejskiej, Łowicz, tel. kom. 0609-269-441.

Do wynajęcia pomieszczenie 500 mkw.,
na działce 4600 mkw., centrum Łowicza,
tel. kom. 0606-991-367.

Domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel.
kom. 0880-570-262.

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-kwatery, tel. kom. 0601-692
-820.
Wynajmę 2 pokojeślusarzowi, spawaczowi
z rodziną, tel. kom. 0506-805-093.
Wynajmę mieszkanie dla jednej osoby, tel.
kom. 0662-437-331.
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.
Do wynajęcia pomieszczenie na działalność usługowo-handlową, tel. kom.
0501-074-060.

Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże
wystawy, tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia ładne mieszkanie 65 mkw.,
dwa pokoje, kuchnia, w kamiennicy, w centrum Łowicza, tel. kom. 0602-118-332.
Poszukuję kawalerki do wynajęcia w
Łowiczu, tel. kom. 0609-355-534.
Wynajmę mieszkanie 50mkw, tel. kom.
0603-879-702.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia M-3 (2 pokoje + kuchnia), I
piętro, tel. (046) 837-34-24 po 16.00.
M-3 do wynajęcia, tel. kom. 0508-230
-392.
Wynajmę dom jednorodzinny w zagrodzie (media), gmina Łyszkowice, tel. (046) 838-86-18, tel. kom.
0508-669-365.
Wynajmę budynki pod działalność, Łodzka
6 i 8, Łowicz, tel. kom. 0508-324-558.
Kawalerka, tel. kom. 0692-101-9
89.
Wynajmę lokal 146 mkw. w nowym
budynku w centrum Łowicza, tel. kom.
0502-110-726.

Zamienię mieszkanie w Łodzi 38 mkw,
stare budownictwo (oprócz c.o.)na odpowiednie w Łowiczu lub Łodzi (może być
mniejsze), tel. (046) 837-74-96, tel. kom.
0608-111-459.
Trzy pokojowe, 67 mkw. na mniejsze (48-55 mkw.), tel. kom. 0693-334489.

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.
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. 0516-907429.

Do wynajęcia M-4 umeblowane, II piętro
osiedle Kopernika Głowno, tel. kom.
0502-242-666.

Kupię przedmioty pochodzenia wschodniego (drewniane figurki ludzi i zwierząt), tel. kom.
0696-741-576.

Noclegi dla firm, Łowicz, tel. kom.
0508-718-509 0508-358-988.

Przyjmę każdą ilość gruzu, tel. (046)
838-43-08.

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.

Lombard, pożyczki pod zastaw, skup i
sprzedaż złota, skup antyków, tel. kom.
0783-995-725.

Poszukuje mieszkania do wynajęcia
M-2, tel. kom. 0507-064-603.
Do wynajęcia 135 mkw. (40 mkw. i 95
mkw.) róg ul. Warszawskiej i ul. Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578-502.

Karta cyfra+, tel. kom. 0600-579-0
08.
Kupię rury grubościenne 1”, mogą być
kruciaki, tel. kom. 0512-347-439.
Kupie 100 sztuk płytek chodnikowych, 50x50 cm z rozbiórki, tel. kom.
0508-324-558.

Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe,
betonowe, bramy, ogrodzenia staloweproducent, tel. kom. 0508-382-120tel./
fax (046) 838-88-71.
SKRZYNIA ŁOWICKA STAN DOBRY, STRÓJ ŁOWICKI DLA KOBIETY ROZMIAR 38-40, TEL. KOM.
0889-650-297.
Sprężarki chłodnice, parowniki, różnej
mocy, tel. kom. 0505-039-888.
Suknia ślubna biała, 34/36, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Komputery używane, laptopy, Notebook bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (WarszawaPoznań), tel. kom. 0601-946-286.
Obrazy olejne o tematyce bajkowej, www.salamonart.pl, 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.
Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek
słupka, płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie
kostki, kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604-413-669.
Drewno kominkowe, opałowe, sezonowane, tel. kom. 0501-658-261.
Gęsie pierze, tel. kom. 0514-242188.
Producent saun, „fińskich łaźni”.
Głowno, tel. (042) 719-42-83, tel.
kom. 0607-992-181.
Drewno budowlne, łaty, pokrycia dachowe, płyty OSB. Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.
Brykiet kominkowy, Łódź, Strykowska
283, tel. (042) 659-93-93.
Łubianki drewniane, półkotapczan, tel.
kom. 0607-889-775.
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.
Piła łańcuchowa Huskvarna 395 XP, nowa,
tel. kom. 0503-681-374.
Strój komunijny dla chłopca i dziewczynki,
rozm. 1,58 m, tel. kom. 0604-627-662.

Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
Budy dla psów, huśtawka ogrodowa, tel.
kom. 0502-981-959.
Producent deski podłogowej, brykietu, tanio, tel. kom. 0603-799-270.
Sprzedam zamrażarkę, tel. kom.
0784-226-825.
Konstrukcja hali 18x42, metalowa, tel.
kom. 0502-322-079.
K O M P U T E R - TA N I O , t e l . k o m .
0500-204-559.
Regały, biurko, witrynę szklaną, suknię
ślubną ecru rozmiar 38 cena 600 zł, tel.
kom. 0604-225-931.
Keybord Yamaha PSR-520, tel. kom.
0608-015-713.
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.
Stęple budowlane
tel. (046) 838-71-62.

200
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SPRZEDAM MEBLE POKOJOWE!!!
Black-Red-White- komplet Romeo. Olcha
miodowa, STAN IDEALNY!!! CENA DO
UZGODNIENIA, tel. (046) 837-28-95
wieczorem.
SPRZEDAM ławę pokojową oszkloną
(ciemne szkło) na mosiężnych nóżkach. STAN IDEALNY!!! CENA DO
UZGODNIENIA, tel. (046) 837-28-95
wieczorem.
Osiemdziesięcioletnią, 3-drzwiową szafę,
do renowacji, tel. kom. 0602-668-391
po 15.00.
Kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Sprzedam grzejniki żeliwne, wersalkę, drzwi wewnętrzne, szklone, prawe, kuchnie elektryczna, stół, rowerek dziecięcy, wykładzina dywanowa,
tel. (046) 838-75-53.
Model anatomiczny człowieka na stelarzu, wysokość 130 cm, kościec i organy
wewnętrzne, dopinane mięśnie i skóra,
tel. (046) 838-75-53.
Sprzedam dwa dęby, tel. (046) 838
-16-42.
Okno plastikowe, używane, 4 sztuki,
167x126cm, 1 sztuka 167x115cm, wersalka, tapczanik jednoosobowy, telewizor
i lodówkę, tel. kom. 0887-488-592.
Sprzedam pawilon na targowisku w
Brzezinach, dobry punkt, tel. kom.
0607-988-906.
Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, tel. kom.
0510-124-700.
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Buty firmowe: Puma, Adidas, Nike, różne
wzory i rozmiary, tel. (046) 837-88-12, tel.
kom. 0885-056-254.
Silnik 1.4 kompletny, sprawny do Citroena ZX oraz inne części, tel. kom.
0602-717-207.
ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny Baby
Design, model Atlantic, używany, stan bdb,
parasolka gratis, tel. kom. 0693-542-121.
Chodzik dziecięcy Sun Baby, trzystopniowa regulacja wysokości, tel. kom.
0693-542-121.

Tokarka TUD 50x1000, przelot 56,
wiertarka NK 203, stożek numer 3, walce
do zwijania blachy, 1600x6, tel. kom.
0608-241-841.

Sprzedam zagęszczarkę Kama 100 kg,
silnik Hondy, tel. kom. 0668-171-450.

Pilnie zatrudnię szwaczki, tkanina, tel.
kom. 0791-020-673.

Oddam gruz, tel. kom. 0502-291-340.

Telewizor Sharp 32 ”, 100 Hz, tel. kom.
0602-736-692.

Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
0500-243-325.

Sprzedam kanapę, 2 fotele, 3 krzesła
barowe (wysokie), meble black-red-white
( system modułowy POP), tel. kom.
0502-259-220.

Stacja Demontażu Pojazdów Rząśno
zatrudni mechaników i pomocników, tel.
kom. 0602-123-360.

Tanie piece C.O. węglowe, miałowe ze
sterowaniem elektronicznym, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym, poleca producent, Skierniewice, tel. kom.
0501-627-469.
Spawarka 300 A, tel. kom. 0605-896
-130.
Wózek spacerowy Parasolka, tel. kom.
0662-040-303.

Tanio Angi 2Uz produkcji oraz overlock,
Famid, tel. kom. 0606-967-338.

Szwaczki zatrudnię, Głowno,
tel. (042) 672-76-24, tel. kom.
0692-406-127.

Wózek dziecięcy dwufunkcyjny z akcesoriami, stan bdb, tel. kom. 0880-484-792
po 16.00.

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

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
posiadamy własny samochód, tel. kom.
0604-529-656.
Zatrudnię kierowcę z kat. C + E, tel. kom.
0605-094-165.
Zatrudnię do baru: stażystkę i osobę na pół
etatu, tel. kom. 0662-277-775.
Zatrudnię do baru: stażystkę oraz osobę na
pół etatu, tel. kom. 0662-277-775.
Poszukuję pracownika gosp., hodowla psów, Stryków, tel. kom.
0502-068-991.

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

Sprzedam dąb, tel. kom. 0603-676-220.

Pustak teranzytowy, cegła klinkier,
tel. (046) 838-84-48.

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

Zatrudnię szwaczkę, prasowaczkę, zakład
Stryków, tel. (042) 719-82-90, tel. kom.
0663-514-363.

Sprzedam stemple, tel. kom. 0668-534
-199.

Słupki ogrodzeniowe, średnica 51, długość
2,15; 2,25, tel. kom. 0660-789-719.

Ciągarka elektryczna Ballconcar,
tel. (046) 838-64-77.

Zatrudnię piekarza do stołu, do pieca,
cukiernika, tel. kom. 0509-877-081.

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

Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka,
tel. kom. 0880-569-911.

Dwa fotele, stolik okrągły ze szkłem,
karnisz drewniany (pojedyńczy i podwójny), akumulator 36 Ah-nowy, tel. kom.
0695-304-898.

Przyjmę doświadczonych dziewiarzy. Praca w Łowiczu. Kontakt, tel.
kom. 0668-479-265.

Przyjmę do pracy w firmie remontowo- budowlanej w Łowiczu glazurnika i malarzagipsiarza, tel. kom. 0602-159-095.

Doniczki plastikowe wielosezonowe
13000 szt., tel. kom. 0667-115-455.

Zatrudnię ślusarza, spawacza, montera z
okolic Łowicza, tel. kom. 0787-240-507
0512-944-673.

Komora chłodnicza z nadmuchem, 1,5
m x 1,5 m, wysokość 2 m oraz witryna
chłodnicza z nadmuchem, tel. kom.
0508-324-558.

Zatrudnimy szwaczki: stebnówka, dwuigłówka, overlock,
tel. (042) 719-41-78, tel. kom.
0601-204-540, 0603-091-477.

Szukam doświadczonego hydraulika specjalizującego się w ogrzewaniu podłogowym, systemie centralnego ogrzewania domów, łazienek, itp. na okres 3 miesięcy do
pracy w Londynie. Tel. 0044/7810808838,
e-mail: walcma@aol.com Możliwość
przedłużenia współpracy.

Blacha 3, silnik 5,5 kW, tel. kom.
0501-220-878.

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.

Stemple budowlane, tel. (046) 838
-13-75.
Waga 200 kg, zegarowa; komin stalowy 300 z wentylatorem; szlifierka
czołowa, tel. kom. 0602-262-975.
Kamień polny, tel. kom. 0602-710-319.
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.
Play Station II, tel. kom. 0889-534-302.
Drukarka atramentowa Helwath Packward
600, klawiatura komputerowa, tel. kom.
0604-603-812.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, tel. kom.
0510-158-880.
Overloc 3- 4-nitkowy, stębnówka, dwuigłówka, tel. kom. 0505-042-841.
Autolap, dziurkarka, tel. kom.
0505-042-841.
Sprzedam blachę z rozbiórki, do krycia
dachów, wym. 7,15x1,15 m, tel. kom.
0664-720-219.
Oriflame - kupuj i zarabiaj, tel. kom.
0604-286-349.
Sprzedam kiosk wyposażony do sprzedaży mięsa i wędlin na targowisku w
Głownie, tel. (042) 719-27-54, tel. kom.
0886-814-087.
Kamienie polne, tel. (046) 838-61-38.
Sprzedam wyposażenie sklepu, tel. kom.
0602-523-396.
Sprzedam zbiornik stalowy 30m3, tel.
kom. 0504-105-141.
Stemple budowlane, tel. kom.
0609-141-542.
Orzechy włoskie 30kg/6 zł,tel. (046)
837-63-25.

Sukienka komunijna, roz. 140, śpiworek niemowlęcy, duży wózek dla lalek,
tel. (046) 837-59-38.
Gabloty reklamowe, tel. kom. 0787-124
-884.
Biurko komputerowe, tanio, tel. kom.
0607-244-376.
Sadzonki - sosna, świerk, jodła, modrzew,
brzoza, żywopłoty i inne ozdobne, Głowno, tel. kom. 0604-683-414 po 15.
Trzy duże arukarie, wiosła treningowe,
tel. (046) 837-11-52.

Sprzedam fax Panasonic, tel. kom.
0604-535-289.

Budy dla psów (różne wielkości i kształty),
studnie drewniane, huśtawki ogrodowe,
piaskownice (wszystko z drewna), tel.
kom. 0697-094-841.

Tanio drzwi balkonowe, plastikowe, tel.
kom. 0601-402-190.
Meble kuchenne - sosna, tel. kom.
0606-881-048.

Używane lady chłodnicze sklepowe,
wagi sklepowe, krajalnice, tel. kom.
0606-328-162.

Dwuigłówka Siruba, 2000 zł, tel. kom.
0607-174-099.

Sprzedam biurko olcha, tel. (042) 719
-63-87.
Sprzedam agrowłóknine, tel. kom.
0693-177-813.
Sprzedam regały skręcane, metalowe, tel.
kom. 0664-374-813.
Sprzedam fotel 2-osobowy, rozkładany,
terma elektryczna 120l i koncentrator
tlenu, tel. (046) 838-13-19 po 20..
R e g a ł , s t a n d o b r y, t e l . k o m .
0663-591-214.
Silnik elektryczny 7,5kw, tel. kom.
0666-058-417.

Sprzedam przyczepę samochodową,
wciągarkę budowlana i kraizegę, tel. kom.
0600-953-269.
Nowe stoły bilardowe, tel. kom.
0605-278-868.
Ubranka do chrztu chłopięce, segment, tel.
kom. 0504-226-867.
Nowa wanna 170x 75, 300 zł, tel. kom.
0602-766-034.
Szafa chłodnicza, regały, tanio, tel. kom.
0517-160-370.
Wózek widłowy 3,5 t, piec miałowy, tel.
kom. 0600-820-374.
Kolumny Tonsil Exelence 50 V, wzmacniacz Technics, rowerek dziecinny,
koła 16, antena satelitarna, tel. kom.
0601-546-395.
Wiertarka stołowa, spawarka 170 A,
kompresor 50 l, komplet do spawania
gazowego, plexa mleczna 3, tel. kom.
0602-366-564.
Suknia ślubna + bolerko, atrakcyjna, rozmiar 36, wzrost 1,57 m, 450 zł, tel. kom.
0503-968-810.
Zbiorniki plastikowe 1000 l na palecie, tel.
kom. 0697-677-530.
Sprzedam płyty OSB 18 mm, tel. kom.
0669-960-974.
Meblościanka, wysoki połysk, tanio, tel.
kom. 0600-437-127.
Poszukuję firmy do rozbiórki parterowego domu w Głownie, tel. kom.
0602-258-695.

Betoniarkę 150l, tel. kom. 0693-833-090.

Sprzedam eternit, tel. kom.
0693-542-118.
Sprzedam meblościankę i kanapę, tel. kom.
0603-879-702.
Radio CD/MP3 JVC, tel. kom.
0787-153-842.
Wózek dziecięcy 2-funkcyjny, Głowno,
tel. (046) 874-64-68.
Strój łowicki chłopięcy, tel. (046) 837
-47-17.

Te l e f o n N o k i a 6 2 3 0 i , t e l . k o m .
0602-521-525.

Heblarka grubościówka, trajzega,
wiertarka, fryzarka - 5 w 1, tel. kom.
0600-428-743.
Maszyna do szycia „Łucznik”, pedałowa,
tel. (046) 837-50-44.
Sprzedam betoniarkę, przyczepę samochodowa, gilotynę ręczną, tel. kom.
0510-630-898.
Stół do ping-ponga, tel. kom.
0664-347-128.
Przepusty drogowe, średnica 40 (kręgi),
5 sztuk, kamień polny (4 przyczepy), tel.
kom. 0602-129-661.
Szlifierka dwutarczowa, stojąca, duża, tel.
kom. 0693-833-073.

Sprzedam łyżworolki, stan idealny, tel.
kom. 0880-686-693.
Sprzedam sukienkę komunijną rozm. 140
cm, tel. kom. 0888-222-596.
Sprzedam bramę z rozbiórki, tel. kom.
0661-025-120.
Butle z gazem CO2, tel. kom.
0698-775-519.
Darta „LOTKI” profesjonalne z grą
do baru lub klubu za opłatą, tel. kom.
0698-775-519.
Maszyny do szycia owerlook 3 nitki, stębnówkę, dwuigłówkę, komplet stoły silniki
230/400V, tel. kom. 0698-775-519.
Dywan 2x3 m, jak nowy, 110 zł, tel. kom.
0502-778-128.
Hohner, 120 bas, tel. kom.
0605-123-285.
Klatki do hodowli szynszyli, tel. kom.
0508-514-960.
Kamień z rozbiórki, tel. (046) 838-16-04.
Maszyny stolarskie, szafki BHP, tel. kom.
0508-230-392.
Piec C.O. używany, z nowymi czopami,
tel. kom. 0508-230-392.
Tanio nowe okno PCV, 148 x 118, tel.
kom. 0694-135-065.

Skrzypce, futerał, smyczek Polo Magini,
skrzypce do nauki, harmonia 3-rzędowa,
80 basów, guzikowa, tel. (046) 831-6212.

Ubikacja przenośna i kontener na budowę,
tel. kom. 0697-634-257.
Cztery komplety stolików, jednokomorowy piec do pizzy, rożno do kurczaków na 15 szt., chłodziarka, tel. kom.
0664-760-246.

Kobieta do pracy w hurtowni odzieży
roboczej, tel. kom. 0602-390-809.
Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy
w Głownie, tel. kom. 0501-669-440.
W gospodarstwie, tel. kom. 0506-115
-015.
Zatrudnię do kiosku w Łowiczu, tel. kom.
0606-798-751.
Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja,
Głowno, tel. kom. 0602-457-089.
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.
Zatrudnię kelnerkę w Łowiczu, tel. kom.
0505-500-338.
Zatrudnię kelnera po szkole w Łowiczu,
tel. kom. 0505-500-338.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, wymagana matura, tel. kom. 0503-072-397.
Firma z Łowicza zatrudni dziewiarza, tel.
kom. 0503-072-397.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni dziewiarzy, tel. kom.
0601-332-896.

Szycie chałupniczo, Głowno, tel. kom.
0784-908-410.

Wersalka, tapczan, krzesła, tel. kom.
0668-402-653.
Pierze i okna, tel. (046) 838-24-91.

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 kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0502-119-020.

Dąb rosnący ok. 4 m3, tel. kom.
0668-402-653.

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

Cegła czerwona, tel. kom. 0693-094038.

Sukienka ślubna, rozmiar 38, ecri, bolerko,
tel. kom. 0666-097-127.

Lada chłodnicza, szafa chłodnicza, waga
elektryczna, krajalnica „MAGA”, tel. kom.
0693-126-257.

Maszyny szwalnicze: stębnówka, owerlok, dwuigłówka i nóż krojczy, tel. kom.
0693-833-090.

Komputer do biura, internetu, dla dziecka,
markowe podzespoły, tanio, tel. kom.
0601-334-513.

Sprzedaż przyczepek samochodowych nowych, tel. kom.
0696-287-385, 0608-171-821.

Używane skrzynki 1, tel. (046) 838-47-91
po 19.00.

Drzwi garażowe, tel. kom. 0660
-742-978.

Sprzedam drzewo budowlane na dach,
krokwie, stęple, łaty - na cały dach, tanio,
tel. kom. 0515-131-333.

Sprzedam kamerę wideo Panasonic na
gwarancji, tel. kom. 0600-556-958.

023,

Piła spalinowa Stihl
tel. (046) 838-47-91 po 19.00.

Pustaki szlakowo -pyłowe, pełne ok. 1500
szt., tel. kom. 0693-833-090.

Drzewo sosnowe i brzozowe, tel. (046)
838-78-24.

Krajzega fabryczna żeliwna, tel. kom.
0506-296-474.

Komunijna sukienka wraz z torebką, 180
zł, tel. kom. 0509-963-077.

Stemple budowlane, tel. kom. 0693
-975-413.

Oś do dwukółki, tel. kom. 0602-686-518.

Stacja dysków, klawiatura, mysz, palety,
tel. (046) 838-66-82.

Zatrudnię szwaczki, także chałupniczki,
Głowno, tel. kom. 0609-100-100.

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.
Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0603-627-246.
Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę, tel.
kom. 0607-443-788.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów),
bezpłatne szkolenie, tel. kom. 0515-236-0
56.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0694-958
-633.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina lub biustonosze,
praca całoroczna, rejestracja, tel.
kom. 0603-107-489, 0781-315-399.
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.
Mechanika i elektromechanika samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719-45-85 wieczorem.
Zatrudnię szwaczki stębnówka i overlock,
tel. kom. 0606-958-480.

Zatrudnię do utrzymania zieleni w Łowiczu, prawo jazdy kat. B, tel. kom.
0695-634-141.
„BUDOMIX” S.C. Łowicz, ul. Armii
Krajowej 45 c,d, zatrudni pracowników do układania kostki brukowej.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom.
0604-270-043
Przyjmę krojczego może być
dorywczo i osobę do robienia
form (bluzki damskie), Głowno,
tel. (042) 719-30-63, tel. kom.
0604-475-553.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki
i pracowników budowlanych, tel. kom.
0603-591-544.
Zlecę wymianę pierścieni w silniku samochodu osobowego, tel. kom.
0501-074-060.
Wulkanizacja zatrudni stażystę, Głowno,
tel. kom. 0698-783-854.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, transport
krajowy, tel. kom. 0606-438-897.
Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym z kat. C + E, tel.
kom. 0601-297-776.
Przyjmę panie do formowania skarpet,
najchętniej doświadczone formowaczki,
tel. kom. 0668-695-945 do 16.00.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki,
pracowników budowlanych, tel. kom.
0603-591-544.
Firma w Łowiczu zatrudni osobę do sprzątania, tel. kom. 0505-099-355.
Operator koparki z doświadczeniem, tel.
kom. 0660-519-865.

Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice, tel.
kom. 0601-439-657.
Zatrudnię operatora na koparkę, tel. kom.
0501-074-060.
Z a t r u d n i ę b r u k a r z y, t e l . k o m .
0604-413-669.
Avon - zostań konsultantką, bezpłatne zapisy, prezenty, promocje, SMS/
tel. 0501-032-348.
Przyjmę do wulkanizacji w Głownie, tel.
kom. 0600-588-227.
OPOZH w Głownie zatrudni kierowców z prawem jazdy kat. C+E,
tel. (042) 719-11-06, tel. kom.
0601-256-323.
Work Service zatrudni mężczyzn do magazynu w Strykowie, od pon. do piątku,
umowa o pracę, tel. kom. 0508-040-104.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E oraz
mechanika samochodów ciężarowych, tel. kom. 0661-937-384.
Przyjmiemy studentki do pracy w soboty
w sklepie odzieżowym FROG w Łowiczu.
CV ze zdjęciem prosimy składać w sklepie
lub na macieklustyk@wp.pl, tel. kom.
0513-144-874.
Zatrudnię kierowcę kat. C +
E, STRYKÓW - LIDL, tel. kom.
0607-267-278.
Zatrudnię w ogrodnictwie, tel. kom.
0784-458-659.
Zatrudnięgipsiarzy, malarzy, pracowników do ociepleń i robót wykończeniowych lub zlecę, tel. kom.
0798-453-658.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0501-043-869.

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.
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.
Fotografowanie, śluby, plenery, tel. kom.
0606-630-448.
Cyfrowe wideofilmowanie, tanio, solidnie,
tel. kom. 0603-451-221.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00,
tel. kom. 0602-633-407.
S t u d i o Wi d e o „ K a d r ” , t e l . k o m .
0607-916-001.

Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778-366,
0692-619-692.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501-180-959.
Firma brukarska oferuje układanie kostki, budowanie schodów i tarasów z palisad, tel. kom.
0604-413-669.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel.
kom. 0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. kom. 0502-370-226, 0506-053-3
76.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel.
kom. 0502-086-592.

Zatrudnię w spedycji miedzynarodowej, znajomość języka angielskiego,
niemieckiego, mile widziane kontakty, może być na przyuczenie, tel.
kom. 0506-034-605.

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

Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
tel. kom. 0660-733-348.

Panele podłogowe, ścienne boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura, tel. (046) 837-10-33, tel. kom.
0609-541-373.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
posiadamy samochód, Łowicz, tel. kom.
0604-529-656.
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kocierzewie zatrudni 2 pracownice w charakterze
sprzedawcy w sklepie w Boczkach. Chętnych prosimy o kontakt z Prezesem GS,
(0-46) 838-48-76, (0-46) 838-46-22, tel.
kom. 0693-398-510.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem na kontenery, wysokie zarobki,
tel. kom. 0505-103-109.
Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat. C+E,
praca na terenie kraju, 0,32 zł/km, tel. kom.
0510-158-921.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w
transporcie międzynarodowym, na
dogodnych warunkach, tel. kom.
0501-250-633.
Zatrudnię do sklepu spoż.-monopol. w Łowiczu (w systemie zmianowym), tel. kom.
0501-788-159 dzwonić po 18.00.
Zatrudnię FIZJOTERAPEUTĘ - sklep
medyczny w Łowiczu, tel. kom.
0517-157-008.

Młody, dynamiczny, dyspozycyjny,
komunikatywny, absolwent SGGW,
komputer, angielski, żonaty, prawo
jazdy B podejmie prace, tel. kom.
0692-453-370.
Podejmę pracę: gładzie, płyty k/g, sufity
podwieszane, podłogi panelowe, tapetowanie, tel. kom. 0666-253-868.
Technik optyk szuka pracy, tel. kom.
0721-538-993.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. (046) 837-90
-98.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.

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

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.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171
-899.
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.
Brukarstwo, tel. kom.0606-774310.
Układanie kostki brukowej od 10 zł, tel.
kom. 0664-857-053.
Wypożyczę rusztowania warszawskie, tel. (046) 838-33-26.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki, tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0600-917-292, 0507-431-463.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668-750-437.
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Cięcie betonu, rozbiórki, tel. kom.
0666-045-106.
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 karton-gips, tel. kom. 0516-153-870.
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).
Okna, parapety, żaluzje, rolety, mostikiery, Łowicz, ul. Stanisławskiego 20, tel. (046) 830-22-39, tel. kom.
0607-343-336.
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.
Usługi małym spychaczem, tel. kom.
0606-343-540.
Ty n k i - w o l n e t e r m i n y, t e l . k o m .
0503-077-863.
Układanie kostki brukowej, tanio i
solidnie, tel. kom. 0505-092-767.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, tel.
kom. 0515-236-149.
Wykańczanie wnętrz, glazura, gipsy,
panele, niemiecka precyzja, tel.
kom. 0880-332-481.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne, podłofowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.
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.
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Hydraulika, tel. kom. 0697-499-719.
D o c i e p l e n i a , r e m o n t y, t e l . k o m .
0697-499-719.
Usługi remontowo-budowlane:
tynkowanie, murowanie, posadzki,
tel. kom. 0791-966-970.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie, panele podłogowe, naprawy elektryczne, tel. kom. 0697-638-898.
Docieplenia, tynki cementowo-wapienne,
podbitki, tel. kom. 0697-638-898.
Cegłę Max sprzedam, tel. kom.
0600-874-401.
Poszukuję firmy do rozbiórki parterowego domu w Głownie, tel. kom.
0602-258-695.
Rury kwasoodporne do kominów
i wentylacji, akcesoria do kominków, tel. (046) 838-56-76, tel. kom.
0605-286-268.
Wykończenie wnętrz, glazura, terakota,
gipsowanie, malowanie, gładź gipsowa,
klinkier itp., tel. kom. 0514-952-235.
Domy pod klucz, remonty, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Niewielkie remonty - gips, płyta k/g, malowanie, panele, tel. kom. 0787-170-813.
Ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem lub watą,gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel. (046) 839-13-73,
tel. kom. 0602-814-481.
Schody (marmur, granit), tel. kom.
0600-294-318.

Remonty - panele podłogowe,
ścienne, gipsy, płyty k/g, malowanie,
tapetowanie, glazura, terakota, tel.
kom. 0606-343-540.
Ocieplenia budynków, montaż płyt k/g, tel.
kom. 0516-142-964.
Docieplanie budynków i poddaszy, prace remontowe, budowlane, tel. kom.
0722-396-155.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, panele, (tynki dekoracyjne), tel.
kom. 0516-431-090.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt k/g,
panele i inne drobne remonty, tel. kom.
0798-067-242.
Firma Paul-Bud z Łowicza wykonuje budownictwo jednorodzinne,
wielorodzinne, stany surowe, wolne
terminy, tel. kom. 0508-194-241.
Usługi remontowo-budowlane, tel. kom.
0722-271-261.
Kompleksowe wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, wolne terminy, tel. kom. 0607-328-032.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
galzura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe, dachy - szybko, solidnie, tanio,
tel. kom. 0664-712-854.
Ogrodzenia, bramy przesówne, siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Koparko -ładowarka, koparka, transport 20 t, tel. kom. 0602-445-248.

Układanie kostki, docieplenia, tel. kom.
0696-309-685.
Usługi remontowe, tel. kom.0510-303717.

Remonty pod klucz, wycena, faktury, tel.
kom. 0798-942-948.

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

Tynki, ogrodzenia betonowe, klinkier, budynki gospodarcze, tel. kom.
0692-830-541.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0665-739-481.

Klinkier, kominy, ogrodzenia, tel. kom.
0662-129-221.

Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe, malowanie, tel. (046) 838-30-66, tel.
kom. 0609-569-365.

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

Gładź, malowanie, tel. kom. 0662-300
-325.

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

Łazienki, tel. kom. 0662-300-344.

Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie gorącego powietrza po całym domu,
tel. kom. 0608-101-676.

Układanie kostki brukowej i granitowej,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0511-870-121.

Kominy-montaż wkładów kominowych
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
wykonanie elementów nietypowych, tel.
kom. 0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Ocieplanie poddaszy, zabudowa, wykończenia, tel. kom. 0886-700-243.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Rusztowania warszawskie. Sprzedaż,
wynajem. Centrum Budowlane, Łowicz,
Łęczycka 64.

Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne, alarmowe, domofony, Internet, TV. Nowe budynki i modernizacje., tel. kom. 0604-411-878.
Usługi elektryczno - budowlane: alarmy, domofony, automatyka, Jacek Kapusta, tel. kom.
0605-105-495.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel. kom. 0602-633-407.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacje anten satelitarnych:
Cyfra, Polsat, N-TV. Instalacje sygnalizacji włamania, nadzoru wizyjnego. Montaż, serwis, pełny
zakres usług.CB-radia, car-audio,
elektronika samochodowa, tel. kom.
0509-963-064.
Instalacje hydrauliczne, tel. kom.
0696-698-522.
Elektryk 500 zł/dom, tel. kom.
0605-274-529.
Usługi hydrauliczne, kotły Eko-groszek,
tradycyjnie, tel. (046) 837-19-70.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0663-531
-509.

Firma „MARKO- BUD” oferuje usługi
remontowe i wykończeniowe mieszkań,
domów i innych pomieszczeń, fachowo i
solidnie, tel. kom. 0500-738-600.

Docieplanie budynków, tel. kom.
0880-542-743.

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

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

Tynki, tel. kom. 0888-932-794.
Pokrycia dachowe, montaż i konserwacja,
tel. kom. 0517-737-627.

Zaproszenia studniówkowe, ślubne,
okolicznościowe, www.salamonart.
pl, tel. kom. 0695-551-572, Łowicz.
Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio,
tel. kom. 0500-371-161.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa,
pomoc techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady,
składanie komputerów, części i
podzespoły komputerowe, tel. kom.
0696-803-050.
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.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w
skórze. Łowicz, Bolimowska 22, środy
godz. 11-17.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Dostarczamy obiady dla firm i osób indywidualnych, tel. 046-818-23-18, tel. kom.
0508-127-207.
Limuzyny Linkoln, tel. kom.
0605-305-579.
Wesela - muzyka na żywo: perkusja,
gitara, bas, akordeon, klawisze, tel. kom.
0662-296-699.
Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań, tel. kom. 0885-172-798.

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.

D e k o r a c j a k o ś c i o ł ó w, s a l w e s e l nych+ stół wiejski. Ceny do negocjacji, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo, tel. kom. 0512-330-872.
„Kapela”, tel. kom. 0692-101-989.
Transport samochodem dostawczym, tel.
kom. 0501-154-218.
Umyję okna, posprzątam, ugotuję, tel.
kom. 0693-738-382.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.
Usługi informatyczne, serwis pogwarancyjny, tel. kom. 0691-715-471.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.

Lincolny - wesela. Tanio, tel. kom.
0604-076-469.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600-979-826.
Dekoracja sal, kościołów, tel. kom.
0604-076-469 0604-076-484.

Prace zaliczeniowe z j. polskiego i historii,
tel. kom. 0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom.
0696-803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje, tel. (046) 837-31-83, tel. kom.
0693-398-514.

Angielski, korepetycje, profesjonalnie,
tel. (046) 837-53-15.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303
-279.

Autoholowanie, przewóz maszyn rolniczych do 2 ton, faktury VAT, tel. kom.
0665-956-595.

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

Wy k o p y m i n i k o p a r k ą , t e l . k o m .
0501-074-060.
Wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, catering, tel. kom. 0515-121-402,
0509-112-139.
Bezpyłowe trzepanie dywanów, łóżek,
materacy, pranie dywanów, tel. kom.
0501-541-204.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046)
838-39-23, tel. kom. 0601-854-6
70.
Naprawa protez, tel. kom. 0518-967-135.
Szybkie pożyczki gotówkowe, tel. kom.
0508-364-313.
Chłodnictwo, klimatyzacja, dobór, montaz, serwis, tel. kom.
0509-428-521.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Kucharka, wesela, komunie, tel.
kom. 0880-009-305.
MOSIR - Sochaczew organizuje kurs
przygotowawczy do egzaminu z pływania
dla przyszłych studentów AWF, zebranie
organizacyjne 2.04.2008 na basenie ORKA
o godz. 18.00. Dodatkowe informacje, tel.
kom. 0660-813-493.
Zaginęła legitymacja studencka, tel. kom.
0695-247-474.
Śluby BMW3, Volvo XC90, tel. kom.
0508-909-732.
Tanio przewóz, BUS 8 osób: do
pracy, wesela, przysięgi, wycieczki,
tel. kom. 0603-709-302.
Zespół z wokalistką, tel. (024) 285-41-08,
tel. kom. 0693-754-349.

Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce
(dyslekcja, dysortografia, dysgrafia), tel.
kom. 0518-594-638.
Matematyka - korepetycje. Studentka, tel.
kom. 0608-889-641.
Matematyka - korepetycje. Studentka, tel.
kom. 0608-889-641.
Język angielski, tel. kom. 0696-700-355.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0601
-613-963.
Korepetycje, język angielski, studentka.
Tanio, tel. kom. 0605-527-036.
Mgr matematyki. Korepetycje (dzieci,
młodzież). Doświadczenie. Niedrogo,
tel. (046) 837-53-15.
Mgr polonistyki UW, matury, tel. kom.
0605-735-173 po 17.00.
Prezentacje maturalne, solidnie i niedrogo,
tel. kom. 0509-766-108.
Prezentacje maturalne - pomoc, tel.
kom. 0608-433-138.
Studentka 2 roku NKJO - język angielski,
korepetycje, tel. kom. 0667-248-216.
Korepetycje z angielskiego. studentka, tel.
kom. 0605-299-877.
Matematyka mgr, gimnazjum, średnie,
wyższe, od 30 zł/90 min., tel. kom.
0606-647-491.
Prace z historii, tel. kom. 0696-189-292.
Język angielski, tel. kom. 0668-328-306,
Dmosin koło Głowna.
Matematyk udzieli korepetycji, tel. kom.
0508-160-187.
Wypracowania, korepetycje z j. polskiego,
ubiegłoroczna maturzystka, wysoki wynik
na maturze, tel. kom. 0721-021-151.
Potrzebuję korepetycji z fizyki, kl. II
liceum, tel. kom. 0601-519-471.
Potrzebna studentka/student do korepetycji z fizyki, liceum, Łowicz, tel. kom.
0662-272-634.
Korepetycje z języka polskiego; szkoła
podstawowa i gimnazjum, tel. kom.
0516-151-696.

Oprogramowanie i naprawa komputerów.
Tanio, tel. kom. 0781-238-024.

Śluby - Audi A4 limuzyna, czarn y, n o w y. Ta n i o , t e l . k o m .
0600-161-174.
Wypełnianie wniosków dotyczących
zwrotu Vatu na materiały budowlane.
Rozliczenia roczne Pit-37, tel. kom.
0600-304-989.
Meble kuchenne, pokojowe, młodzieżowe,
szafy suwane, garderoby i inne - pod wymiar - producent- solidnie i szybko., tel.
kom. 0513-270-129.

Sisol zbożowy zewnętrzny 60 t, BIN lub
podobny, tel. kom. 0880-099-514.
Przyczepy do remontu lub uszkodzone
3,5-6 t, tel. kom. 0600-335-473.
Ursus 904, 1982 rok, tel. kom. 0601-154
-851.

Dachówkę czerwoną ze starych
budynków - kupię, tel. kom.
0602-390-809.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki paszowe, luzem i w workach,
tel. kom. 0504-011-119.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki paszowe,
tel. kom. 0508-819-982.
Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki paszowe, luzem i w workach,
tel. kom. 0605-105-404.
Siano belkowane, tel. kom.
0604-973-885.
Owies bezłuskowy, mieszanka,
pszenica, tel. kom. 0605-224-393.
Ziemniaki Irga, sadzeniaki i duże,
tel. (046) 838-09-48, tel. kom.
0694-373-200.
Siano i słoma w kostkach, tel. kom.
0601-335-514.
Sprzedam słomę w rolkach i kostkach.
Kołacin, tel. (046) 874-75-46, tel. kom.
0602-442-867.
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.
Siano, baloty 120x120, Nowy Złaków,
tel. (046) 838-71-71.
Zboża, sadzeniaki ziemniaka, trawy, kukurydza i inne towary w
Firmie Granum (Centrala Nasienna)
Oddział Łowicz - Katarzynów 46,
tel. (046) 837-23-05.
Sadzonki agrestu, tel. kom.
0604-782-360.
Jęczmień i mieszankę, ziemniaki i siano,
tel. (042) 719-59-51.
Siano, tel. (046) 838-33-41.
Łubin, siano, tel. kom. 0504-313-408.
Sprzedam słomę z mieszanki,
tel. (046) 838-11-61.
Siano w kostkach. Wygoda 13,
tel. (046) 838-91-91.
Siano, tel. (046) 837-06-30 po 18.00.
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.
Żyto 8 t, mieszanka do siewu 3 t, tel. kom.
0691-730-140.
Siano belowane, tel. kom.
0609-810-818.

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

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

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

Sprzedam łubin żółty szerokolistny,
tel. kom. 0697-677-530.

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

Sprzedam słomę w balotach i kostce, tel.
kom. 0505-329-991.

Kupię każdą ilość zboża paszowego, tel.
kom. 0697-677-530.
Kupię zboże paszowe, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 0693-157-117.
Kupię zboże paszowe, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 0693-157-117.

Sprzedam burak pastewny ok. 10 t,
tel. (024) 282-26-46, Tomczyce.

Kupię ziemniaki paszowe, tel. kom.
0603-610-717.

Panna 34-letnia pozna mężczyznę wolnego w wieku do 37 lat, tel. kom. 0782161-064.

Kupujemy pługi 2 i 3-skibowe, ciągnikowe, kopaczki ciągnikowe, sadzarki do
ziemniakó, łańcuchowe, ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.

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

Korepetycje jęz. angielski - studentka
filologii angielskiej II rok. Głowno, tel.
kom. 0507-319-803.

Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych, tel. kom. 0609-880-041.

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

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

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

Ford Transit kontener 20 m3 - przeprowadzki, transport, sprawnie i tanio, tel.
kom. 0664-013-145.
SERWIS KOMPUTEROWY- JAKOŚĆ,
SOLIDNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE,
tel. kom. 0607-122-199.

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

Dorabianie kluczy, naprawa, montaż zamków. Dojeżdżam, tel. kom.
0606-319-335.

Krawcowa - suknie ślubne, inne, tanio, tel.
kom. 0889-117-261.

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

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

Kupujemy kosiarki ciągnikowe tzw. Osy,
przetrząsacze taśmowe, zgrabiarki zawieszane 4, twz. słoneczka i grabiarki konne,
ceny atrakcyjne, tel. (046) 838-72-80.

Pożyczki, tel. kom. 0608-321-288.

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

Prasa Z-224 lub Z-279/1, tel. kom.
0608-354-272.
Śrutownik walcowy w dobrym stanie, tel.
kom. 0603-802-304.

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

Zamówienia na tort, tel. kom. 0502-323
-404.

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

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

Projektowanie, zakładanie i utrzymywanie
ogrodów, tel. kom. 0505-041-818.

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

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

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

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

Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908-346.

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

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.

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

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

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, sprzedaż, montaż,
tel. kom. 0506-210-875.

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

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

Siano belkowane ok. 350 szt., mieszanka zbożowa, tel. (024) 277-73-73, gm.
Sanniki.
Kukurydza paszowa, tel. kom.
0605-278-719.
Słoma żytnia ze sterty, tel. kom.
0692-287-362 0669-962-690 po 20.00.
Owies 5 t, tel. (046) 838-89-06, tel. kom.
0509-493-128.

Kupię cielęta ras mięsnych, tel. kom.
0502-772-976.

Słoma, bele okrągłe, tel. kom.
0501-620-689.
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Siano, słoma, Nieborów 60, po godz. 17
lub w sobotę.
Siano i słomę w kostkach, Kuś Marianna,
Zielkowice II 104.
Ziemniak jadalny Lord, Denar, Satina,
tel. (046) 838-13-75.
Jęczmień, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600-389-324.
Siano, siano-kiszonka, tel. kom.
0692-648-948.
Owies 2 t, tel. (046) 838-98-26.
Siano luzem, tel. (046) 838-30-88.
Słoma w kostkach, siano luzem. Skaratki
66, tel. kom. 0662-327-477.
Sprzedam pszenżyto oraz pszenice
ozimą, tel. (046) 838-50-43, tel. kom.
0605-120-638.
Ziemniaki Vineta+5, tel. kom. 0510-099
-950.
Siano prasowane, belowane, tel. (046) 838
-07-16.
Jęczmień, pszenżyto, żyto, mieszanka, łubin, tel. kom. 0605-097-071.

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki Denar,
żółte- 30gr, jadalne Irga-40gr, tel. kom.
0693-306-493.

Jałówka, termin wycielenia 29.03.08, tel.
kom. 0694-674-785.

Sprzedam jałówkę na wycileniu, tel. kom.
0697-583-618.

Słoma w kostkach, tel. kom.0667-115451.

Kozy i siano, tel. kom. 0512-511-029.
Krowa 4-letnia na wycieleniu, termin 20
marzec, tel. (046) 838-84-73.

Krowa na ocieleniu, 6 lat, tel. kom.
0514-123-347.

Łubin żółty, szerokolistny, tel. (046) 838
-90-42.
Słomę, okrągłe bele, ok. Zdun,
tel. (046) 838 -79-06.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Mieszankę i żyto, tel. (046) 837-65-47
wieczorem.
Łubin biały słodki, tel. kom.
0604-698-335.
Czosnek zimowy, łubin wąskolistny, tel.
kom. 0608-417-639.
Dwie tony mieszanki: owies + jeczmień,
tel. kom. 0889-779-959.
Pszenica jara, tel. (046) 838-62-81.
Jęczmień, tel. kom. 0698-071-344 po
16.00.
Siano belowane, tel. kom. 0605-518-933.

Jęczmień i mieszkankę do siewu, tel. kom.
0608-737-311.

Żyto, owies, słoma, tel. (024) 277-9594.

Owies, tel. kom. 0782-425-997.

Sprzedam owies Rajtar, jęczmień Stratus,
tel. kom. 0502-772-976.

Słoma, gmina Bielawy,tel. (046) 83827-97.
Sprzedam zboże: owies, jęczmień,
pszenżyto oraz ziemniaki: Irga, Satina,
tel. (046) 838-65-52.
Mieszanka paszowa, siano, sadzeniaki
Lord, Irga, tel. kom. 0606-343-033.
Owies, tel. kom. 0668-852-130.
Zboże siewne: pszenica Nawra, jęczmień
Stratus, słoma duże bele, opryskiwacz 400
l, tel. kom. 0696-425-214.
B u r a c z e k c z e r w o n y, t e l . k o m .
0697-714-837.
Pszenica jara, tel. kom. 0605-119-845.
Pszenżyto 3 t, tel. kom. 0889-863-415.
Sadzeniaki Satina, Latona, tel. (042) 719-48
-62, tel. kom. 0603-754-598.
Bób, tel. kom. 0507-377-157.
Mieszanka paszowa, tel. kom.
0880-037-088.
Sprzedam siano i słomę w kostkach, tel.
kom. 0665-489-174.
Siano w małych kostkach, tel. kom.
0608-726-253.
Sprzedam siano po atrakcyjnej cienie, ze
stodoły, w kostkach, tel. (046) 839-22-65,
Seligi 6.

Żyto, tel. kom. 0504-064-991
0505-581-431.
Siano kostka, tel. kom. 0609-142-363.
Sprzedam jęczmień, owies, materiał
kwalifikowany siewny i paszowy,
tel. (046) 874-76-69.
Jęczmień, pszenica jara, sprzedam,
Zduny, tel. (046) 839-11-61, tel. kom.
0666-075-465.
Sprzedam słomę z pszenżyta i żyta w
balotach, tel. kom. 0784-755-626.
Burak pastewny, tel. kom. 0600-730-553.
Sprzedam buraki pastewne, tel. kom.
0602-670-883.
Ziemniaki na paszę, tel. kom.
0606-786-748.
Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
0693-025-952.
Sprzedam wysłodki buraczane,
tel. (024) 277-92-33.
Sprzedam słomę w belkach, Złaków Borowy, tel. kom. 0693-025-952.
Sprzedam ziemniaki po cenach paszowych oraz siano z koniczyną, tel. kom.
0693-711-208.
Sprzedam zboże, tel. kom. 0501-735
-775.

Buraki pastewne, gm. Sanniki, tel. kom.
0504-458-183.

Siano w kostkach, Mysłaków, tel. kom.
0667-277-325.

Żyto, tel. kom. 0504-064-991, 0505-581
-431.

Pszenica, żyto, jęczmień, owies,
tel. (046) 838-04-90.

Buraczek czerwony, Kiernozia, tel. kom.
0661-143-536.

Owies, jęczmień, tel. (046) 838-06-71.

Pszenżyto, pszenica. NISSAN Patrol GR
3.0 TDI terenowy, 2001 rok. Oddam zrębki
drewna w zamian za wycięcie, bardzo duże
ilości, tel. kom. 0601-673-181.
Sprzedam ziemniaki: Irga jadalne i sadzeniaki, Lord jadalne, tel. (024) 277-96-42,
tel. kom. 0696-785-194.
Siano, tel. (046) 838-51-20, tel. kom.
0693-589-000.
Pszenżyt, jęczmień, tel. kom. 0604-089
-473.
Siano w kostkach, tel. (046) 838-85-55.
Burak pastweny, Łyszkowice, tel. kom.
0887-491-188.
Pszenżyto, tel. kom. 0604-069-239.
Siano, tel. (046) 838-64-56.
Pszenica jara, jęczmień do siewu,
tel. (046) 838-08-66.

Siano w kostkach, Sypień, tel. (046) 838
-64-75.
Owies, pszenżyto, łubin słodki, tel. kom.
0504-204-037.
Sprzedam słomę żytnią, ze stodoły, tel.
kom. 0501-220-878.
Owies, jęczmień, mieszanka, tel. kom.
0509-171-283.
Siano w kostkach, Wrzeczko 27,
tel. (046) 838-85-79.
Siano ze stodoły, duże bele, tel. (046) 838
-11-96.
Sprzedam pszenicę jarą, Kompina 87,
tel. (046) 838-60-74.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
0781-650-170, 0504-032-418.
Sprzedam jeczmień jary do siewu, odmiana Stratus, tel. kom. 0665-130-039.

Owies Szakal 15 t, 760 zł, tel. kom.
0695-248-808.
Żyto 4,5 m, tel. kom. 0668-165-645.
Siano, Stroniewice, tel. (046) 837-10-04,
tel. kom. 0607-049-566.
Łubin, kukurydza 10 t, sianokiszonka w
balotach, tel. kom. 0506-115-015.
Pietruszka, marchew, tel. (024) 277-90
-17.
Sprzedam owies, tel. (046) 874-72-76.
Sprzedam belki słomy i siana, Ostrołęka
38.
Siano w małych kostkach, Uchań Dolny
15, tel. (046) 838-83-53.
Słoma w belach, tel. kom. 0784-755-625.
Ziemniaki jadalne, paszowe, sadzeniaki: Irga, Orlik, Sierżniki, tel. kom.
0608-380-149.
Żyto, tel. kom. 0889-513-764.
S i a n o , s ł o m a , b u r a k , B i e l a w y,
tel. (046) 838-26-13.
Żyto, tel. kom. 0604-781-918.
Jęczmień odmiany Rodos, owies odmiany
Chwat, tel. kom. 0602-216-854.
Sprzedam zboże paszowe 5t, tel. kom.
0514-693-586.

Krowy cielne, sianokiszonka w belach, tel.
kom. 0602-522-478.

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.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0668-343-616.
Roczna klacz, tel. kom. 0787-489-391.
Jałówke na wycieleniu (termin w kwietniu), tel. kom. 0791-539-911.

Krowa na wycieleniu lat 5, tel. kom.
0880-403-431.
Dwie jałówki cielne, wycielenie IV, Chąśno 32, tel. kom. 0609-788-366.
Sprzedam krowy, likwidacja, tel. kom.
0889-406-509.
Karp kroczek, Karaś, Lin, Amur,
Jaź Orfa (różow), Jaź biały,Wiesiołów 8, tel. (046) 874-76-13, tel. kom.
0507-176-422, 0506-671-456.
Jałówkę wysokocielną- sprzedam, tel. (046) 838-14-75, tel. kom.
0501-250-253.
Jałówka na wycieleniu, termin
07.04, tel. (046) 838-84-95, tel. kom.
0697-574-787.
Cztery jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0606-438-323.
Sprzedam 2 młode krowy na wycieleniu,
tel. 024/722-12-46.
Jałówka na wycieleniu, koniec marca,
tel. (046) 838-43-88.
Jałowica na wycieleniu, Czatolin 24, tel.
kom. 0698-244-821.
Krowa 5 lat, na wycieleniu, jęczmień,
owies do siewu, tel. (046) 838-02-62.
Młoda krowa cielna, termin 25.03,
tel. (046) 838-13-90.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. (046) 838
-39-26.
Sprzedam klaczkę 3-letnią gniadą, bryczkę na
gumowych kołach, Wola Zbrożkowa 74.
Krowa wysokocielna, duża, tel. kom.
0667-248-227.
Jałowice cielne, hodowlane, 4 sztuki,
cena od 5800 do 6500 zł, tel. kom.
0507-057-551.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. (042) 719-92-13.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 0502-155-162.
Jedna jałówka na wycieleniu, druga do
zacielenia, tel. kom. 0886-589-892.
Prosięta, 30 sztuk, 40 kg, tel. kom.
0782-583-272.
Koza na okoceniu, 11.04.08, tel. (046) 837
-87-55.
Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. kom.
0693-157-117.
Jałówki cielne, tel. (024) 277-91-82.
Młoda krowa na wycieleniu, tel. kom.
0784-922-689.
Sprzedam półroczną jałoszkę, tel. kom.
0609-041-573.
Dwie jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0691-534-526 0609-548-375.
Jałówka cielna, byczek, tel. (046) 839-60-27
po 17.00.
Jałówka cielna, 3-miesiące, pewne po
badaniu, tel. kom. 0603-093-799.
Sprzedam jałówkę półtoraroczną, tel. kom.
0669-046-643.
Jałówka na ocieleniu, termin początek kwietnia, zaświadczenie, tel. kom.
0500-582-423.
Firma kupi jałówki HF użytkowe i hodowlane cielne powyżej 5 miesięcy,
tel. kom. 0504-270-890.
Jałówka na wycieleniu, Krępa 146.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0669-870
-572.

Kiszonka z liści ziemniaczanych,
tel. (024) 285-39-73.
Pszenica 25 t, tel. kom. 0693-457-587.

Klacz na oźrebieniu, tel. kom. 0662
-089-395.

Dwie jałówki, krowa wysokocielna, tel.
kom. 0721-109-030.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838
-14-61.
Jałówka 15-mięsieczna, Dąbkowice Górne
20, tel. (046) 838-93-00.
Sprzedam ule warszawskie z pszczołami,
tel. (046) 837-08-40 po 19.00.

Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Schładalniki do mleka, dojarki, zamiana serwis, gwarancja,
tel. (046) 833-07-27, tel. kom.
0505-039-888.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka
2, tel. kom. 0697-714-837.
Obsypnik kopcy - kiszonek, Wólkan, tel.
kom. 0697-714-837.
Parnik elektryczny, sortownik ziemniaczany, tel. kom. 0607-889-775.
Przyczepa samozbierająca TO50/2, 1993
rok, tel. (046) 838-37-01, tel. kom.
0505-210-560.
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.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa,
tel. kom. 0692-824-327.
Sprzedam silnik Perkinsa do 3P lub Fergusona oraz części do transportera T4, tel.
kom. 0603-103-174.

Prasy belujące Metal-Fach, Sokółka,Pol-Mot, Warfama, Sipma Lublin
- ROL-INWEST Bielawy, tel. kom.
0506-140-584.
Pług 4-skibowy, 3-skibowy, talerzówka,
siewnik Poznaniak, kultywator z wałem
strunowym, głebosz, rozsiewacz RCW3,
orkan, tel. kom. 0501-504-723.
Opr yskiwacz e, kosiar ki r otacyjne, agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest Bielawy, tel. kom.
0506-140-584.
Ciągnik C-360, kabina, pług 2-skibowy, tel. (046) 830-30-08, tel. kom.
0606-379-321.
Maszyny ciągnikowe podstawowe likwidacja, tel. kom. 0888-107-443.
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.
Śrutownik bijakowy 7,5 kW, koparka podczepiana pod ciągnik, tel. kom.
0506-115-015.
Prasa Sipma Z-224/1, 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 0609-846-254.
Sprzedam prasy rolujące różne, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.
Kombajn Z-56, stan dobry, tel. kom.
0880-403-431.
Kombajn Bolko, 1999 rok, stan bdb, tel.
kom. 0605-568-019.
Brona aktywna, 2-rzędowa, tel. kom.
0505-041-877.

Ślęza sadownicza, duży kosz, mały kosz.,
tel. kom. 0506-188-515.

Prasa 224, 279, 3P, pług grudziądzki, tel.
kom. 0668-807-613.

Prasa kostkująca, 2000 rok, stan bardzo dobry, Przemysłów 34, tel. (046) 838-13-40,
tel. kom. 0609-541-340.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy na resorach, silnik C-360-3P, brony 3 polowe, tel.
kom. 0693-830-160.

Przyczepa do zwożenia słomy (kostek), dł.
6 m, wialnia do zboża, młynek walcowy
do zboża, rozsiewacz do nawozów (podwieszany), tel. (046) 837-13-28.

Pług 4-skibowy, tel. kom. 0513-332-591.

Kompresor 140 l, tel. kom.
0609-524-491.
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.
Pług trzyskibowy obrotowy LANDSBERG
stan dobry, tel. kom. 0609-241-412.
Śrutownik „LUBLIN” fabryczny- sprawnykamienie „50”, tel. kom. 0696-604-988.
Ruszta dla trzody 150x50x7 (34 szt.), tel.
kom. 0503-681-374.
Paszociąg koralikowy dla trzody lub drobiu w cenie złomu użytkowego, tel. kom.
0503-681-374.
Ciągnik Zetor 7745, 1994 rok, tel. kom.
0609-514-291.
Ciągnik Zetor 5320, 1997 rok, stan idealny,
I właściciel, tel. kom. 0605-591-610.
Case International Powershif 125 kM,
1993 rok, tel. kom. 0509-934-160.
Podbieracz pokosów do Bizona, dmuchawa pozioma, wózek samozaładowczy do
okrągłych bel, tel. kom. 0602-709-962.
Baloty sianokiszonki, 50zł/szt., ładowacz tylni, okolice Bielaw, tel. kom.
0605-049-498.
O p r y s k iw a c z , 1 0 0 0 z ł , t e l. k o m .
0697-092-684.
Sprzedam sieczkarnię samobieżną Z-350/3
i 3 przystawki, tel. kom. 0606-607-618.
Snopowiązałka, stan bdb, tel. kom.
0507-112-039.
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.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.

Dmuchawa do siana, silosokombajn
1-rzędowy do cięcia kukurydzy, tel. kom.
0504-202-256.
Sprzedam basen do mleka w dobrym stanie
430 l, tel. kom. 0783-699-316.
Siewnik Fiona, 3 m, stan bdb, tel.
kom. 0662-046-784.
Prasa Z224/1 rok 1995,, tel. kom.
0880-099-514.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy, tel.
kom. 0604-772-503.
Kosiarka czeska, pług 3-skibowy, grudziondzki, przetrząsacz karuzelowy
2-gwiazdowy, opony 8,25>20, zwolnica
kompletna prawa do C330, silnik elektryczny 12kw, tel. (046) 838-24-49.
Ładowacz TROL, sieczkarnie zaczepianą
do ciągnika z dwoma chederami, komplet
obciążników na przód do Zetora, tel. kom.
0660-547-745.
Wóz konny, brony trójki, wialnię, tel. kom.
0660-742-978.
Beczki ascenizacyjne, 5100 l, 7000 l, pług
Lenken 3-skibowy, obrotowy, tel. kom.
0608-470-562.
Przyczepa 4,5t, wywrotka, stan bdb, rozsiewacz nawozów, tel. kom. 0600-335-473.
Sprzedam części do silnika Ursus 914, tel.
kom. 0500-733-661.

Części do maszyn uprawowych
zachodnich Kverneland, Overum,
Lemken, Rabewerk. „Agrofarm”,
ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz, pon.pt. 8.00-16.00, tel. (046) 837-37-53
837-94-54.
Sprzedam ładowarkę do obornika na podnośnik do ciągnika, przerobiona na siłownik, 1100 zł, tel. kom. 0606-419-387.
Ursus C363 P rok 1985, orginał, z kabina
sokółką, Wygoda 45 A.
Pług 4-skibowy Atlas Unia Grudziądz, 2-skibowy Grudziądz, tel. (042) 874-68-14.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. kom.
0697-346-682.
Sadzarka do ziemniaków, kosiarka rotacyjna, tel. kom. 0668-852-130.
Ciągnik Ursus 4512, Zetor 6211, tel. kom.
0607-168-196.
Bizon z kabiną i sieczkarnią, stan idealny,
tel. kom. 0609-810-767.
Rozrzutnik Forschnit 10 t, 3 szt., wiata
stalowa 20x9x4 m, pług Atlas 5-skibowy,
tel. kom. 0604-078-564.
Namioty foliowe, 3 szt., deszczownia, rozsiewacz, sadzarka warzyw i ziemniaków,
talerzówka, opryskiwacz 2500 l, tel. kom.
0607-889-899.
Rozrzutnik dwuosiowy, siewnik warzywniczy ciągnikowy Kruk, tel. kom.
0697-714-837.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka
1, tel. kom. 0697-714-837.
Maszt widlaka, tel. kom. 0510-256-444.
Kosiarka rotacyjna, czeska, I właściciel, siłownik do przyczepy, tel.
kom. 0664-928-289.
Ciągnik 4011 z silnikiem 60, bez rejestracji, 9500 zł, tel. kom. 0694-204-057.
Sadzarka polska, tel. (042) 719-60-22.
Przyczepa 10 t, przenośnik szczebelkowy, beczka 600 l, 1000 l, tel. kom.
0607-889-899.
Siewnik Poznaniak, 1990 rok, tel. kom.
0604-191-027.
Siewnik do kukurydzy Hasja 6-rzędowa z
podsiewaczem, tel. kom. 0604-191-027.
Prasa John Deere 550, szeroki podbiarak,
tel. kom. 0604-191-027.
Ciągnik Zetor 6718 (360), koła wąskie, tel.
kom. 0515-236-142.
Rozrzutnik 1-osiowy, przetrząsacz karuzelowy, tel. kom. 0669-346-292.
Bizon 1987 rok, MF 1987 rok, z napędem,
rotacyjna, tel. kom. 0600-820-374.
Silos na zboże, tury od 5000 do 8000 zł, sadzarka, pług 5, tel. kom. 0660-733-094.
Kopaczka do ziemniaków, jęczmień,
drzewka Gloster, na podkładce M9, słoma, siano, tel. (046) 861-17-04, tel. kom.
0504-128-578.
Silnik do Bizona, tel. kom.
0602-339-665.
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, orkan do zielonek, tel. kom.
0607-666-848.
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Siewnik Poznaniak, Orkan II, rozrzutnik
dwuosiowy, 1992 rok, stan bdb, tel. kom.
0661-143-536.

Kultywator Grudziądz, 2,10 m, z wałkiem
lub bez i pług 3-skibowy, Grudziądz, tel.
kom. 0512-874-011.

Agregat przedsiewny, mały 1,9 m na
bronie, tel. (046) 838-27-58, tel. kom.
0511-176-470.

Cykliniarka USA 220V, tel. (046) 830
-22-54, tel. kom. 0502-321-194.

Sprzedam pług dwuskibowy, tel. kom.
0889-116-619.
Sprzedam siewkę Lejek, stan bdb, tel. kom.
0608-171-821.
Opryskiwacz sadowniczy Ślęza 1000 l, tel.
kom. 0693-515-960.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0696-785-194.
Beczka 4500 l, rozrzutnik obornika jednoosiowy, tel. (042) 719-49-02.
Kosiarka rotacyjna, polska, 1986 rok,
tel. (046) 838-88-52.
C-330, 1975 rok, stan dobry, po przeglądzie, zarejestrowany, tel. kom.
0668-534-832.
Przyczepa wywrotka, ładowność 11700 kg,
10000 zł, tel. kom. 0605-896-130.
Zetor 12145, 120 kM, 1987 rok, tel. kom.
0605-896-130.
Pług 4-skibowy, atlas grudziądzki, stan
dobry, rozrzutnik 2-osiowy do małego
remontu, tel. kom. 0600-623-430.
Gniatownik do zboża z silnikiem 7,5 kW,
tel. kom. 0606-214-119.
Roztrząsarko-zgrabiarka, agregat, śrutownik, piła do drzewa, tel. (046) 838-73-03.
Kombajn Bizon, kosiarka rotacyjna czeska, tel. kom. 0601-075-778.
Kopaczka ciągnikowa do cebuli, lemiesze
do ziemniaków, obcinarka do cebuli - śmigła, tel. kom. 0608-329-841.
Kosiarka rotacyjna Z-224, tel. kom.
0664-485-229.
Skrzynia biegów, pusta do C-360,
tel. (046) 861-27-24.
Schładzalnik do mleka Frigomilk 430 l,
2000 rok, stan bdb, tel. (046) 861-15-04
po 16.00.
Rozsiewacz do nawozu KOS,
tel. (046) 838-95-59.
Sadzarka do ziemniaków,tel. (046) 83877-82.
Rozsiewacz do nawozu i wapna na kołach
3 t, tel. (042) 710-74-10.
Sadzarka dwukoszowa, kopaczka,
tel. (042) 719-72-71.
C-330, tel. kom. 0505-140-388.
S p r z e d a m c i ą g n i k T- 2 5 A , 1 9 8 3
rok, tel. (046) 861-10-06, tel. kom.
0607-245-142.
T-25 z kabiną, tel. kom. 0501-615-395.
C-360, stan bdb, tel. kom. 0501-615-395.
Pług 4-skibowy, agregat uprawowy 2, 80 m, rozsiewacz nawozu
Kos, dojarka Alfa Laval, tel. kom.
0609-857-023.

Sprzedam zgrabiarkę karuzelową oraz
przetsząsaczo- zgrabiarkę 7, tel. kom.
0661-584-272.
Bizon 056, 1980 rok, 2 lata po kapitalnym remoncie, stan bdb., tel. kom.
0661-115-580.
Ładowacz cyklop T-214, technicznie
sprawny, tel. (046) 838-37-25.
Sadzarkę czeską i mieszankę zbożową, tel.
kom. 0785-623-418.
Rozrzutnik i kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
0511-305-217.
Siewniki od 2 do 4m, wycinak kiszonek,
Anna i Wincent, C-330-nowy, opony,
kerszer, silniki i części ciągnikowe różne,
opryskiwacz 800l 21m, pług obrotowy 2 i
3, tel. kom. 0504-475-567.
Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana, tel. (046) 838-37-01, tel. kom.
0505-210-560.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan
dobry, tel. (024) 383-00-20.
Agregat uprawowy 2,8 m, 2001 rok,
stan bdb, 2400 zł, tel. kom. 0691-715-4
86.
Blok silnika Perkins + miska olejowa,
spawarka Bester 315, kosiarka, tel. kom.
0609-142-363.
Kultywator, tel. kom. 0604-130-652.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Rozsiewacz do nawozu Lejek, betoniarka
250 l, przetrząsacz do siana pasowy, winda
budowlana, tel. (046) 838-89-41.
Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki rotacyjne, brony talerzowe, polowe, opryskiwacze, agregaty uprawowe, wały
strunowe, rozsiewacze nawozów, żmijki,
karuzele, rozrzutniki, tury, tel. kom.
0608-684-292.
Opielacz do buraku, warzyw i truskawek 6-rzędowy wielorak, tel. kom.
0880-353-819.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 KW, stan
bdb, tel. kom. 0502-939-200.
Rozdrabniacz do buraku i warzyw Jemioł
1,5 kW, Jemioł bez silnika, tel. kom.
0502-939-200.
Siewnik Poznaniak 2,7 m, glebogryzarka 1,6 m Grudziądz, rozsiewacz lejek
(ocynk), tel. kom. 0880-353-819.
Koparko -ładowarka Case K580 Super,
łyżka szczękowa, teleskop, stan dobry, tel.
kom. 0607-570-070.
MTZ Pronar 82A, 2002 rok, 4x4, 500 Mtg,
stan jak nowy, tel. kom. 0692-601-689.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1996 rok, ścinacz
Orkan II, tel. kom. 0608-420-169.

Roland E-36, tel. kom. 0660-680-306.

Prasa Z-224/1 Sipma, 2003/2004 rok z
podajnikiem, tel. kom. 0692-601-689.

Zgrabiarka do siana, zachodnia, tandem,
tel. kom. 0601-272-521.

MTZ Pronar 82A, 2001 rok, 4x4, tel. kom.
0608-420-169.

Siewnik Becker do kukurydzy, 4-rzędowy z dozownikiem nawozu, tel. kom.
0601-272-521.

Rozrzutnik Forschnit T-088, 10 t, sprowadzony z Niemiec, przyczepa 6 t wywrot,
tel. kom. 0608-420-169.

Kopaczka ciągnikowa, beczka na wodę
2000 l, podgrabiarko -przetrząsarka 7, tel.
kom. 0604-875-858.

Ciągnik C-330, 1970 rok, stan idealny, tel.
kom. 0609-311-494.

Pługi Kverneland, zagonowe, obrotowe, zabezpieczenia resorowe, tel.
kom. 0601-272-521.
Rozsiewacz nawozu Amazone, 2-talerzowy, tel. kom. 0601-272-521.
Widlak przystosowany do ciągnika,
tel. (024) 356-20-88.
Wycinak do kiszonek mieczowy, tel. kom.
0601-272-521.
Przetrząsarka do siana, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Walce posiewne Kambella, składane, tel. kom. 0601-272-521.
Beczka ascenizacyjna, hydrauliczna, tel.
kom. 0601-272-521.
Kombajn Anna, przyczepa wywrotka 4 t,
tel. (046) 838-77-22.
Obornik bydlęcy, zgrabiarka 5-gwiazdkową, wycinak do kiszonek Fella na podwójnym nożu, tel. kom. 0664-712-479.
Sieczkarnia do kukurydzy samojezdna
New Holland z kemperem + podbieracz,
ładowacz czołowy samopoziomujący do
Zetora, tel. (024) 285-51-96.
Siewnik 3m, agregat 3 m z hydropakiem
lub 2,70, pług 4-skibowy, obracalny, Unia
Grudziądz, podajnik kubełkowy do zboża,
tel. kom. 0607-613-259.

Orkan II, Piast do nawozów, waga zwierzęca 1 t, rozrzutnik obornika dwuosiowy, pług 3-skibowy, kultywator
14, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693-555-430.
Sprzedam działko wodne, tel. kom.
0692-668-321.
Beczka do gnojowicy 10000 l HTS, tel.
kom. 0600-335-473.
C-360, 1988 rok, stan idealny, nowe
opony, kabina nowy typ, tel. kom.
0509-260-732.
C-328, silnik i przód od 30, kabina, T-25
Władymirec, kabina, stan dobry, przyczepa
sztywna 3,5 t, tel. kom. 0509-260-732.
Transport rolniczy do 8 t, autolaweta, tel.
kom. 0509-260-732.
R o z r z u t n i k i 1 - o s i o w e , t a n d e m y,
tury, agregaty, pługi, zgrabiarka 7,
tel. (046) 837-53-86.
Kombajn Bizon Z-056, 1987 rok, garażowany, stan bdb, tel. kom. 0691-721-493.
Basen 300 l, rozrzutnik do obornika 2-osiowy, tel. (046) 838-47-29.
C-360 z kabiną, przyczepa 4,5 t wywrotka,
tel. (046) 838-49-09.
Sieczkarnia Fortschritt, 1988 rok + części +
kemper 3000, tel. kom. 0694-146-962.

Basen na mleko 420 l, tel. kom.
0694-644-301.

Sprzedam wóz asenizacyjny 2300 l, tel.
kom. 0880-877-722.

Rozrzutnik obornika, Tura do C-330, siewnik ciągnikowy, pług dwu- lub 3-skibowy,
tel. kom. 0887-380-863.

Sprzedam 2 żmijki, kosiarkę Osę, zgrabiarkę 4, tel. kom. 0602-747-529.

Ładowacz Cyklop, Orkan, tel. kom.
0508-494-190.

Ciągnik C-355, 1975 rok, C-330, 1987 rok,
tel. kom. 0693-555-430.

Przyczepa zbierająca, kombajn ziemiaczany, tel. kom. 0508-364-849.

Siewnik 2,5 m, lejek nawozowy 300
l Amazone, okolice Wisły, tel. kom.
0880-855-911.

Rozrzutnik obornika Tandem, przetrząsacz
do siana 7, tel. kom. 0516-415-809.

Wałek strunowy do kultywatora szer. 2,10
m, tel. kom. 0518-877-966.

Przyczepa 6 t, sadzarka czeska, tel. kom.
0608-702-276.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone,
tel. (024) 277-84-99.
Maszt widlaka do ciągnika, tel. kom.
0669-046-693.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, tel. kom.
0603-093-799.
Pług 3-skibowy, opryskiwacz, tel. kom.
0660-294-203.
Widlak akumulatorowy, tel. kom.
0669-046-693.
Przyczepa sztywna D45A, brony 3, kultywator, pług 2-skibowy,
tel. (046) 838-03-48.
Agregat uprawowy z podwójnymi wałkami, tel. kom. 0664-083-373.
Kombajn Rekord 1990 rok, Ursus 914,
1998 rok, 2200 Mtg z turem, tel. kom.
0694-860-866.
Tury do Ursusa 3512, 2812, C-360, C-330,
MF 255, 235, T-25 na linkę i hydrauliczne
do wszystkich typów, nowe systemy mocowań, szersze łychy, możliwość transportu,
tel. kom. 0608-128-670.
Tur Hydramet używany do MF-255, 235
lub Ursusa 3512, 2812, 1999 rok, stan bdb,
tel. kom. 0696-840-127.
Ładowacz cyklop czeski UNHZ 500, stan
idealny, tanio, tel. kom. 0608-128-670.
Kosiarka rotacyjna, szer. 2,10 m, pług
4-skibowy, siewnik poznaniak, tel. kom.
0501-139-367.
Z e t o r 7 2 11 , 1 9 9 1 r o k , t e l . k o m .
0663-386-503.
Śrutownik Bąk, silnik 7,5 kW, stan bdb,
tel. kom. 0601-662-955.
Przyczepa HL, 8 t, duwstronny wywrot,
1992 rok, tel. kom. 0601-154-851.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
ETZ 50, 1980 rok, siewka RTV 3, siewnik
Poznaniak 4 m, tel. kom. 0607-306-247.
Ferguson, przedni napęd, 1984 rok, tel.
kom. 0500-158-710.
Widlak gazowy Hyster, 1,75 maszt, Tripex,
przesów boczny, tel. kom. 0602-292-547.
Rozrzutnik Forschnit, 10 t, z nakładkami do zielonki, stan bdb, tel. kom.
0696-058-703.

Przetrząsarka Fella 5,20 m, hydraulicznie
składana, zgrabiarka Kunh 3m, głębosz
Rau, 5 zębów, tel. kom. 0605-780-957.
Przyczepa D-47B, cyklop, rozsiewacz
nawozu Amazone, 1000 l, tel. kom.
0605-780-957.
Agregat uprawowy siewny Unia Grudziądz, 3 m, 2003 rok, kombajn do buraków Klain 5002, siewnik do buraków, 1997
rok, tel. kom. 0605-780-957.
Opryskiwacz 300 l, Pilmet, tel. (046) 838
-71-42.
Zetor 8245, 1992 rok, tel. kom.
0792-999-135.
Prasa Z-224 z podajnikiem, 1997 rok, tel.
kom. 0606-992-063.
Ciągnik Case 125 KM, 1993 rok, tel. kom.
0792-999-135.
Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088 8-12
t, tel. kom. 0792-999-135.
Rozsiewacze do nawozów Raush,
Kuhn, Bakbele, 700 -1500 kg, tel. kom.
0792-999-135.
Siewnik zbożowy 3 m Nordsen Fiona, tel.
kom. 0792-999-135.
Opryskiwacz Ewart 3300 l, 24 m, hydraulicznie rozkładany, tel. kom.
0792-999-135.
Prasa zwijająca Galgiani, 1998 rok,
120x120, szeroki podbiterak, siatka,
sznurek, tel. kom. 0792-999-135.
Talerzówka 4 m, hydraulicznie podnoszona, na kołach, tel. kom. 0792-999-135.
Gruber ścierniskowy 3, 3,40, Kverneland,
Konskilde, tel. kom. 0792-999-135.
Wały doprawiające Kroskill, szer. robocza
3,6, 4,6 m, tel. kom. 0792-999-135.
Żmijka do zboża 6 m, tel. kom.
0792-999-135.
Wycinak do kiszonek Strauman, tel. kom.
0792-999-135.
Przyczepa do koni dwuosiowa, tel. kom.
0792-999-135.
Pług 4-skibowy zagonowy Bricks Fiskars,
zabezpieczenia sprężynowe, tel. kom.
0792-999-135.
P ł u g 4 - s k i b o w y o b r o t o w y K v e rneland, Agroluks, Overum, tel. kom.
0792-999-135.
John Deere, 1982 rok, 4x4, zarejestrowany,
tel. kom. 0600-428-743.

Ciągnik Renault 11054, 110 kM, 1991 rok,
stan bdb, tel. kom. 0696-058-703.

Przetrząsacz karuzelowy 5,5 -6,5 hydraulicznie składany, tel. kom. 0792-999-135.

Przyczepa zbierająca Dentz- Sahr z nożami
i łamanym dyszlem, dmuchawą pionową,
tel. kom. 0888-443-678.

Ciągnik Fendt 311, 1989 rok, tel. kom.
0792-999-135.

Ciągnik C-355, stan dobry, pług 3-skibowy, tel. (046) 838-33-25, tel. kom.
0664-481-425.
Zgrabiarki, przetrząsarki, stan bdb, tel.
kom. 0511-345-546.
Koparko -spycharka, Biłoruś, pług 3-skibowy, Bocheń 54, tel. (046) 838-98-62 po
19.00, tel. kom. 0692-834-647.
Sprzedam siewnik, tel. kom.
0693-538-461.

Ciągnik Ursus 1614, 1993 rok, tel. kom.
0792-999-135.
Prasa Z-224/1, 1995 rok, I właściciel,
Bizon Z-056, 1985 rok, I właściciel,
Orkan, 1989 rok, tel. (024) 722-19-50,
tel. kom. 0783-910-562.

Ślęza sadownicza 1000 litrów, tel. kom.
0605-972-967.
Siewka 1,5t, rozdrabniacz 7,5KW, kultywator 11-13 zębów, lub zamienię na
rozrzutnik, tel. kom. 0697-025-388.
Przyczepa samochodowa tandem o ład.
1300Kg, ciągnik rolniczy Case 240KM,
1990 rok, przyczepa samozbierająca, tel.
kom. 0609-880-035.
Przyczepa 3,5 t z drewnianą skrzynią, kosiarka listwowa OSA, tel. kom.
0609-880-035.
Kultywator podorywkowy RAU, siewnik
do nawozów RNS, bronę 11-segmentową,
tel. kom. 0609-880-035.
Żmijkę do załadunku zboża z silnikiem, taśmociąg pasowy 10mb, tel. kom.
0609-880-035.
Siewnik 20 rurek, pług 2-skibowy, KOS,
rozdrabniacz Bąk, kosiarka konna, silnik
11,5KW, tel. kom. 0605-669-677.
Kultywator, opryskiwacz 400l, OPEL
Corsa, 1997 rok. 0519-684-557.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 l, tel. kom. 0604-463-486.
Wy k o n u j ę k o s i a r k i s a d o w n i c z e ,
tel. (046) 832-14-57.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638
-898.
Wspomaganie układów kierowniczych do
ciągników Ursus C-330 i C-360, 1800 zł z
montażem, tel. kom. 0692-335-998.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką 8000
l, tel. kom. 0604-463-486.
Malowanie (bielenie) obór, pomieszczeń gospodarczych. Tanio, tel.
kom. 0503-600-942.
Bielenie pomieszczeń inwentarskich
- chlewni kurników obór szybko tanio
solidnie, tel. (044) 724-60-20, tel. kom.
0503-600-942.

Opryskiwacz sadowniczy 400 l, stan idealny, rozrzutnik dwuosiowy do remontu,
tel. kom. 0888-443-407.
Ciągnik C 4011, tel. kom. 0665-744-827.
Kultywator + wał strunowy, szer. rob. 2.10,
tel. kom. 0661-091-105.
Sprzedam kabinę blaszankę do C360, tel.
kom. 0665-178-950.
Rozrzutnik 1-osiowy 3,5 t i kopaczka
elewatorowa, sadzarka, pług 3-skibowy,
tel. kom. 0510-734-342.
Ciągnik MF 255, 1989 rok, tel. kom.
0601-405-661.

Kupię siodło do jazdy konnej- nowoczesne, tel. kom. 0880-686-693.

Sprzedam pekińczyki, tel. (024) 252
-19-95.

Sadzarka czeska + obsypnik, cena 1500 zł,
tel. kom. 0781-428-763.

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.

Opryskiwacz 400 l, tel. kom. 0668-959
-073.

Sprzedam husky szczeniaki, tel. kom.
0692-522-467.

C 360 i siewnik, tel. kom. 0604-681-375.

Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.

Motogleboryzarki (Robix), tel. (0-46)
831-63-61.

Prasa kostka Z 224, tel. (0-46) 831-07
-17.
Claas Mercator, przyczepa samozbierająca, paszniki dla trzody, tel. kom.
0880-727-760.

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.

C 330, zarejestrowany, przegląd OC, tel.
kom. 0792-825-666.

Pawie, tel. (046) 837-28-35, tel. kom.
0604-215-532.

Pług 3-skibowy, schładzalnik do mleka
600 l po 19.00, tel. (0-46) 815-78-36.

Owczarek niemiecki, 1 rok, bardzo ładny,
tanio, tel. kom. 0501-611-303.
York, krycie, tel. (046) 837-69-63.

Zamienię obornik koński na słomę, tel. (046) 838-55-18, tel. kom.
0502-255-043.
Trakiem objazdowym do 8,5 m
usługi, tel. (046) 838-14-75, tel. kom.
0503-794-355.

Kosiarka rotacyjna, polska, tel. kom.
0660-750-259.

Sprzedam zbiornik na mleko Alfa lawa 430
l. stan dobry, tel. kom. 0691-924-212.

Rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry, tel. kom.
0669-960-129.

Tunel foliowy, 30x6 m, tel. (046) 838-60-24
po 18.00.

Szczenięta po Owczarku Środkowoazjatyckim, tel. kom. 0512-088-422.
Sprzedam 3-letniego pawia, tel. (046) 839
-28-16.
Szczeniaki owczarka niemieckiego mocnej
budowy, tel. kom. 0697-386-956.
Sprzedam kuce szetlandy, tel. kom.
0605-105-495.
Malamut alaskan, roczny, tel. kom.
0501-529-071.
Yorki szczenięta, tel. kom. 0602-882-617.

Obornik gęsi, tanio, tel. kom.
0512-476-760.

Yorki szczenięta, tel. kom. 0503-349-308.

Dmuchawa do siana pionowa, tel. kom.
0513-332-591.

Ciągnik rolniczy Ursus C-330M, kabina,
1991 rok, stan bdb, 24000 zł, tel. kom.
0664-142-086.

Tunel foliowy, tel. kom. 0660-183-700.

Opryskiwacz zawieszany Pilmet 400 l,
chłodnicę do Żuka, akumulator 45 Ah,
tanio, tel. kom. 0512-347-439.

Ciągnik rolniczy Zetor 8011, stan bdb,
18000 zł, tel. kom. 0664-142-086.

Sprzedam obornik lub zamienię na słomę,
tel. kom. 0504-202-256.

Owczarki niemieckie, długowłose, po
agresywnych rodzicach, sprzedam, tel.
kom. 0505-639-859.

Prasa rolująca Sipma Z-279/1 lub
Warfama Z-543, 2002 rok, tel. kom.
0608-354-272.

Sprzedam basen na mleko 400l, Przemysłów 2, tel. (046) 838-11-12.

Opryskiwacz porzeczkowy Sepia, Zetor 3 (4x4), siewnik 3,5 m, tel. kom.
0504-475-567.
Sprzedam schładzalnik 320 l, 1998 rok,
tel. (024) 282-23-12.
Ładowacz Tur do C-360, 2600 zł; kosiarka
rotacyjna polska, 950 zł; kabina do C-360,
1000 zł, tel. kom. 0667-353-856.
Agregat uprawowy 2,70 m, tel. kom.
0695-066-829.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.
Kopaczka dwurzędowa, tel. kom.
0609-688-524.
Prasa kostkująca Z-224, 1998 rok, stan
dobry, Zabostów Duży 53.
Orkan II, 1980 i 1989 rok, tel. kom.
0889-591-132.
Pompa głębinowa 7 m3/h, rama montażowa wys. 5m, szer. 4,5m, tel. kom.
0502-076-430.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy z nadstawkami do zielonek, heder do sieczkarni Forschnit do zielonek, tel. kom.
0604-245-212.
Wielorak 7-rzędowy, tel. (046) 861-12-46
po 20.00.
Pług 3-skibowy Grudziądz, tel. kom.
0506-296-474.
Talerzówka 21 talerzy, pług dwuskibowy, drapak na 3 redliny do truskawek, tel. (046) 861-09-47, tel. kom.
0880-010-425.
Siewniki 23 i 15 rurkowe, opryskiwacz
400l, rozsiewacz nawozów KOS i pług 2,
tel. kom. 0512-451-076.
Sadzarka czeska na 2 kołach, tel. kom.
0604-698-335.
Przyczepa niska wywrotka, 3,5 t, prasa
Z-224, talerzówka 3,20 m na kołach,
hydraulicznie podnoszona, tel. kom.
0698-417-557.

Prasa Z-224/1, stan bdb, tel. kom.
0608-106-614.
Z e t o r 5 2 11 , s t a n b d b , t e l . k o m .
0607-809-288.
Cyklop T-214, stan dobry, tel. kom.
0607-809-288.
Orkan II, stan bdb, drabinka do prasy, tel.
kom. 0663-252-589.
Kombajn Claas Mercator 70 heder 3,60
m sieczkarnia kabina,pług zagonowy
2-skibowy i obrotowy 4-skibowy 1998 rok
Grudziądz, tel. kom. 0602-800-987.
Kombajn Claas Mercator 70 heder 3,60
m sieczkarnia kabina, pług zagonowy
2-skibowy i obrotowy 4-skibowy 1998r
Grudziądz, tel. kom. 0602-800-987.

Sprzedam obornik lub zamienię na słomę,
tel. kom. 0697-693-641.
Zbiornik na mleko 450l. wannowy ALIMABIS, 2000 rok, tel. (046) 838-47-88,
tel. kom. 0601-615-639.
Sprzedam obornik lub zamienię na słomę
(okrągły balot), tel. kom. 0604-112568.
Sprzedam schładzalnik do mleka 1250 l,
tel. kom. 0660-743-294.
Basen na mleko, stan idealny, I właściciel,
330 l, 3200 zł, tel. kom. 0721-048-869.
Sprzedam nową oponę do C-330, 12,4-28
lub 11,2-28, tel. kom. 0603-596-513
wieczorem.

Jamniki szczeniaki, tel. (046) 838-62-54.

Pawie indyjskie, czarno skrzydłe, bażanty złote, bananowe, nepalskie, kaczki
karolinki, kury biało czuby, tel. kom.
0603-226-494.
Owczarek niemiecki, pies 2 lata
oraz krycie innym potężnym psem,
tel. (046) 839-69-44, tel. kom.
0660-704-940.
Sprzedam pekińczyki, tel. (042) 719
-37-15.
Króliki ras mięsnych do hodowli
i na ubój, ok. 100 szt., tel. kom.
0697-634-257.
Ratlerki, 6-tygodniowe, tel. kom.
0663-567-611.
Szczeniaki Labladora biszkoptowego,
krótkowłosego, tel. kom. 0513-184-085.

Obornik, tel. (046) 838-40-65.

Yorki, tel. kom. 0511-947-554.

Agregat uprawowy na bronie, 210 m,
stan bdb, tel. kom. 0691-538-140.

Kwota mleczna 8576 kg, tel. kom.
0502-498-990.

Kuce szetlandzkie, tel. kom. 0603-591 -544.

Sprzedam ślęzę z dużym koszem i kabinę
do C330, tel. kom. 0607-522-327.

Zbiornik na mleko 750l i dojarkę, tel. kom.
0608-513-810.

Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0605-090-901.
Glebogryzarka, tel. kom. 0667-373-332.

Sprzedaż sadzonek świerku zwykłego oraz
jodły kałkazkiej, tel. kom. 0509-061-540
0888-443-407.

Talerzówka 7, tel. kom. 0516-129
-893.

Schładzalnik do mleka Alfa Laval, 550 l,
stan bdb, tel. kom. 0889-008-978.

Sprzedam Słoneczko do siana 4, redła
4-rzędowe, tel. kom. 0502-728-916.

Obornik, tel. (046) 838-73-64.

Pług podorywkowy 5-skibowy grudziądzki, stan bdb, tel. (0-46) 813-11-79.
Przegrabiarka 5 i opryskiwacz 400l, tel.
kom. 0512-451-076.
C-360, rozrzutnik, przyczepa, siewnik,
glebogryzarka, talerzówka, pług, kultywator, sadzarka, kopaczka, przegrabiarka, siewka piast, brony 3 i 5, tel. kom.
0661-584-307.
C-330 bez prawa do rejestracji, tel. kom.
0782-475-633.

Pies kaukaz 1,5 letni, niedrogo,
tel. (046) 838-15-72.
Sprzedam ogiera dwuletniego, tel. kom.
0602-865-662.
Sprzedam karpie kroczek, tel. kom.
0501-595-085.
Yorki, tel. kom. 0668-156-494.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
0668-156-494.
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O aktorstwie bez ogródek D

Pięknie być człowiekiem

Momentami rozbrajająco szczere, momentami zabawne, ale przez
to bardzo ciekawe, było spotkanie
młodzieży z aktorem Maciejem Kozłowskim, jakie odbyło się 17 marca
w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach.

S

zkoła ta już od kilku lat czyni swoje Dni
Otwartych Drzwi bardziej atrakcyjnymi zapraszając w swe mury nietuzinkowych ludzi. Wizyta Macieja Kozłowskiego
przejdzie do historii jako jedna z ciekawszych. W filmografii tego aktora znajdują się m.in. role Krzywonosa w „Ogniem
i mieczem”, Falvicka w „Wiedźminie”, kapitana w „Krollu”, Barańskiego w „Psach”,
Wasia w „Kingsajzie”, czy ss-mana, uczestnika likwidacji getta w „Liście Schindlera”.
Ostatnio przeciętnemu polskiemu widzowi
Kozłowski kojarzy się jednak chyba najbardziej z serialu „Odwróceni”.
W czasie spotkania z młodzieżą w Bratoszewicach mówił szczerze o zawodzie
aktora, swoim życiu, a także swoich poglądach na kinematografię po polsku. Odpowiadał na pytania zadawane z sali. Podpisywał zdjęcia. Przyznał, że w swym życiu
„zaliczył” edukację w siedmiu szkołach
średnich. Mimo niełatwego charakteru, z lat
szkolnych wyniósł w swe dorosłe życie szacunek do kobiet i osób starszych. Do kobiet,
bo dają nam życie, a do osób starszych, bo
czerpiemy od nich mądrość życiową.
W Bartoszewicach Maciej Kozłowski
do aktorstwa nikogo nie zachęcał, gdyż jak
mówił w oparciu o własne doświadczenia to
zawód bardzo trudny i niewdzięczny. - Nie
ma nic gorszego niż być nieznanym aktorem - przestrzegał. Zapytany o to, z którym

reżyserem współpracowało mu się najlepiej bez zastanowienia odpowiedział, że ze
Stevenem Spilbergiem. Z polskich aktorów
imponują mu Daniel Olbrychski i Bogusław
Linda. O polskiej kinematografii mówił, że
jej po prostu w tej chwili nie ma, a programy telewizyjne typu „Gwiazdy Tańczą na
Lodzie” określa mianem żenady. Zagadnięty przez młodzież o „Katyń” Andrzeja Wajdy przyznał, że jego zdaniem temat
był świetny i bardzo ważny, ale film fatalny, nie oddający rzeczywistego znaczenia
opisywanych wydarzeń dla historii Polski
i Polaków. Jego nominację do Oskara wiąże bardziej ze sławą samego reżysera niż
wartością filmu.
Wizytę aktora w Bratoszewicach powiązano z rozdaniem nagród w konkursie „Sztuka jako medium komunikacyjne
i artystyczne - Ja i mój świat”, do którego
ZSR zaprosiła kilka tygodni temu wszystkie szkoły w regionie. Na konkurs wpłynęło 48 prac, a wzięło w nim udział aż 70
osób. Za swoje zaangażowanie uczniowie
i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy. W kategorii prac plastycznych dla
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Malwina Szadkowska, II miejsce- Adam
Stańczyk, a III - Marzena Antczak - wszyscy z ZSR Bratoszewice. Natomiast wśród
gimnazjalistów najwyższy poziom zaprezentowali kolejno: Justyna Supera i Dorota
Sadowska z gimnazjum w Łyszkowicach,
Ilona Wieczorak i Dominika Koperska z tej
samej szkoły oraz Justyna Kowalska z gimnazjum w Bratoszewicach.
W konkursie udział wzięli również
uczniowie szkoły podstawowej w Bratoszewicach. I miejsce otrzymała praca Marceliny Kowalik, II miejsce- Sylwii Bartczak

o 11 kwietnia Gminna Biblioteka
Publiczna w Sannikach
przyjmuje zgłoszenia chętnych
do wzięcia udziału w konkursie
„Pięknie być człowiekiem”.
28 kwietnia odbędą się w Sannikach
eliminacje z udziałem dzieci
i młodzieży z gmin: Sanniki, Słubice,
Gąbin i Iłów. Kierownik sannickiej
biblioteki Wiesława Waśniewska
podkreśla, że jest to już 30. edycja
Konkursu im. Janusza Korczaka, dla
dzieci i młodzieży. Biorą
w nim udział uczestnicy z powiatów
gostynińskiego, kutnowskiego,
łęczyckiego, płockiego i sierpckiego.
Dzieci młodsze przygotowują dwa
wiersze, starsze - wiersz i fragment
prozy. Organizatorzy radzą, aby
przy doborze repertuaru zwracać
uwagę na treści moralne - postawy,
zachowania, stosunek do człowieka
czy przyrody.(mwk)

Muzeum w Łowiczu

Jak muzeum będzie
czynne w święta

W

Wielką Sobotę, 22 marca
muzeum czynne będzie
w godz. 10 - 14. Podobnie jak
we wszystkie soboty, wstęp tego dnia
do placówki jest bezpłatny.
W pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych - 23 marca, muzeum
Maciej Kozłowski podpisywał swoje zdjęcia, które później trafiły do najlep- jest nieczynne. W świąteczny
poniedziałek 24 marca, można się
szych uczniów szkoły.
będzie wybrać do muzeum
i Karoliny Wolskiej, a trzecie- Aleksandry z gimnazjum w Bratoszewicach, a III - Ewe- w godz. 11 - 16. Oprócz ekspozycji
Lewandowskiej i Katarzyny Moskwy.
liny Banaszkiewicz i Doroty Szymajdy stałych udostępnione są dwie
Ciekawie wypadła kategoria prezentacji z ZSR Bratoszewice oraz Aleksandry No- wystawy - obrazów, rzeźb i innych
dewocjonaliów pasyjnych,
multimedialnych. Tutaj I miejsce zdobyły wickiej z gimnazjum w Bratoszewicach.
dwie prace: Katarzyny Słaby z gimnazjum
Wszyscy laureaci konkursu oraz osoby zatytułowana „Passio Domini
Nostri Iesu Christi w sztuce
w Bratoszewicach oraz Macieja Millera w nim wyróżnione otrzymali od organiza- dawnej i współczesnej” oraz
i Bartłomieja Janiaka z ZSR Bratoszewi- torów nagrody rzeczowe, a od honorowego fotograficzna wystawa „Sakralna
ce. II miejsce otrzymała prezentacja Joan- gościa Macieja Kozłowskiego - gratulacje. architektura drewniana Europy
ny Krzeszewskiej i Aleksandra Tomczaka
(ljs) Środkowej”. (mwk)
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Kangur w marynarce
i nietypowa. Na miejscu czekali już bowiem
przyjaciele. Na dodatek obiecywali, że będą
to igrzyska, które zapamiętam szczególnie.
I nie zawiedli.
W Sydney spotykałem się też z innym kolegą ze studiów, na dodatek z tej samej grupy, Aleksandrem Nebelskim, który wyjechał
do Australii w 1985 roku i, choć skończył
prawo, a potem reżyserię, to głównie był
dziennikarzem, między innymi korespondentem Polskiego Radia. Z Olkiem też odbyłem jedną czy dwie wycieczki za miasto,
podczas których demonstrował mi grę na
dżiduridu - aborygeńskiej trąbie. Dżiduridu
to chyba najprostszy instrument, jaki sobie
można wyobrazić. To po prostu kawał gałęzi z drzewa eukaliptusowego, pustej w środku, z dziurą wyżartą przez termity. Ale gra
na czymś takim prosta już nie jest i niewykluczone, że Olek był jedynym Polakiem,
który tę sztukę opanował.

Czyli Sydney’2000
- kolejne olimpijskie
wspomnienia
Krzysztofa Miklasa.

I

grzyska w Sydney były przez mnie szczególnie wyczekiwane. Australia zawsze
mi się jawiła jako kraj wielkich szans dla
przybyszów z zewnątrz, choć chyba zbyt
odległy, by się tam przenieść na stałe. Ale
wielu Polaków na takie życiowe rozwiązanie się decydowało. Kilku z nich miałem
okazję poznać wcześniej. Po raz pierwszy wówczas, gdy przyjechali na Światowy Sejmik Polonijny Polskiego Komitetu
Olimpijskiego do Kudowy Zdrój. Maćka Swaczyńskiego i Jurka Maciejaka polubili chyba wszyscy, którzy zjawili się
w Kudowie, bo obaj - choć różni charakterologicznie - nadawali ton towarzyskiemu
życiu podczas owego sejmiku. Szczególnie uzdolnionym showmanem okazał się
Jurek. Charakterny chłopak z Pragi. Taki
w najlepszym i najbardziej eleganckim wydaniu. Szybko przylgnęło do niego określenie Jurek-Kangurek.
Maciek, też warszawiak, ale ze Śródmieścia, był bardziej stonowany. Obaj zawsze
gotowi do pomocy innym. Wylądowali
w Australii w połowie lat osiemdziesiątych,
gdy wielu młodych, wykształconych ludzi
nie widziało dla siebie szans w siermiężnej,
osłabionej stanem wojennym Polsce. Maciek z żoną czekał na ten wyjazd w Rzymie. Tam urodził im się Sebastian, którego
już na życiowym starcie spotkało niezwykłe wyróżnienie: osobiście ochrzcił go Ojciec Święty Jan Paweł II.
Maciek i Jurek reprezentowali stowarzyszenie „Olimpol”, którego głównym celem
było jak najlepsze przyjęcie polskich sportowców podczas igrzysk. Wielu z nich istot-

Nie samymi
igrzyskami...

Taniec z Aborygenem.
nie pomogli już na rok przed igrzyskami, bo
do Sydney, na przedolimpijski rekonesans,
jeździli przedstawiciele chyba wszystkich
dyscyplin. Nazwa „Olimpol” nie była przypadkowa, bo działali w nim również olimpijczycy. Prezesował świetny koszykarz
z lat sześćdziesiątych, Bolesław Kwiatkowski, olimpijczyk z Meksyku (VI miejsce -

powtórka osiągnięcia z Tokio; najlepsze
w historii występy polskiej reprezentacji na
igrzyskach), a jedną z działaczek była Elżbieta Wierniuk, najlepsza w historii polska
skoczkini do wody, olimpijka z Meksyku
i Monachium.
Elę znałem dobrze jeszcze przed jej wyjazdem do Australii. Z Bolkiem Kwiat-

kowskim, który przed igrzyskami również
przyjeżdżał do Polski, też szybko znalazłem
wspólny język. Choćby i z tego powodu, że
w klubie - AZS-ie Warszawa i w reprezentacji grał przez parę lat z moim kolegą ze
studiów prawniczych, Zbyszkiem Jedlińskim. Wyprawa do Sydney była więc dla
mnie również z tego powodu niezwykła

Przed igrzyskami Jurek i Maciek bywali dość często w Polsce. Głównie z powodu
planowanego na olimpijskie dni Domu Polskiego, który - na wzór działającego cztery
lata wcześniej w Atlancie - miał być zorganizowany w polskim klubie w Ashfield, jednej
z lepszych dzielnic Sydney, gdzie jeszcze
w latach siedemdziesiątych mieszkało wielu naszych rodaków. Wprawdzie większość
z nich przeprowadziła się później do innych
dzielnic, a wyparli ich głównie Chińczycy,
to jednak polski klub pozostał.
Był to całkiem przyzwoity, jednopiętrowy budynek z dużą salą balowo-widowiskową i restauracją. Wymagał jednak remontu. Polski Komitet Olimpijski pomógł
w uzyskaniu pieniędzy z MSZ i budynek
w znacznym stopniu odnowiono. Marzyło
mi się, by restauracja w nim uzyskała wy-
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strój łowicki, co mogłoby być dla Łowicza
i ziemi łowickiej dobrą promocją. Byliśmy
blisko dogadania się z władzami miasta, ale
ostatecznie projekt upadł. Może i lepiej, bo
po pierwsze w Łowiczu już zaczynano ekscytować się tym, kto ma wyjechać do Australii, by godnie reprezentować region, a po
drugie już na miejscu przekonałem się, że
owej promocji byłoby nie za wiele, bowiem
podczas igrzysk ruch w restauracji nie był
za duży. Ludzie zajęci byli olimpijską codziennością. Jednak wieczorami w klubie
zwykle coś się działo. Nie zawsze jednak
udawało się gospodarzom namówić reprezentantów, by zechcieli pofatygować się na
spotkanie z Polonią. Ale odbyły się chyba
trzy lub cztery bale.
Pod tym względem Sydney przebiło
wszystko, co działo się wcześniej. Przynajmniej na tych igrzyskach olimpijskich,
na których ja byłem. Bo też nigdzie indziej
nie było tylu naszych rodaków. Na dodatek
tak złaknionych kontaktu z ludźmi z kraju. Jeszcze zanim igrzyska się zaczęły, zostałem, wspólnie z Andrzejem Supronem,
zaproszony na polonijny bal do Newcastle, sporego miasta dwieście kilometrów
na północ od Sydney. Andrzej to urodzony
showman i choć jego dowcipy dość szybko
mogły się znudzić, to przecież australijska
Polonia ich wcześniej nie znała. Było więc
wesoło. Najtrudniej, jak zwykle w takich
sytuacjach, było się rozstać, bo po kilku godzinach wspólnej zabawy już zawarłem jakieś znajomości. Oczywiście bez szans na
ich kontynuowanie.
Później, oprócz zabaw w Ashfield, bywałem jeszcze, zapraszany przez Polonię,
na kilku innych balach, bo w Sydney, jak
się okazało, działały dwa inne polskie kluby. Była to też spora przyjemność dla oka
i ucha, bowiem gwiazdą większości wieczorów była Asia Lunarzewska. Nie dość,
że była piękną, zawsze roześmianą dziewczyną, to na dodatek naprawdę znakomicie śpiewała (była absolwentką wokalistyki
w Akademii Muzycznej w Katowicach).
Podczas igrzysk wypadały mi takie balangi co dwa - trzy dni, co musiało irytować
niektórych moich kolegów z telewizyjnego
teamu. Ich nikt bowiem nigdzie nie zapraszał. Dla ludzi, którzy mieszkali poza Polską
od co najmniej piętnastu - dwudziestu lat,
telewizyjni „gwiazdorzy” z TVP byli całkowicie anonimowi. Inna sprawa, o czym
miałem okazję nieraz się przekonać, że niektórych „gwiazdorów” takie pobyty za granicą dodatkowo męczyły, bo... nikt nie rozpoznawał ich na ulicy. A w Polsce nie było
przecież dnia ani godziny, by nie spotykać
się z atencją całkowicie przypadkowo spotykanych telemaniaków.
Zapraszanie akurat mnie na owe imprezy
miały jednak swoje uzasadnienie. Od sześciu lat moim codziennym zajęciem było
kierowanie programami sportowymi i turystycznymi w programie satelitarnym TV
Polonia. Tuż przed igrzyskami Telewizja
Polonia zaczęła docierać także do Australii.
Działałem też w komisji polonijnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilka lat wcześniej udało mi się doprowadzić do wskrzeszenia światowych igrzysk polonijnych, ale
polonijnym doświadczeniom chciałbym poświęcić oddzielną opowieść.
Dzięki Jurkowi i Maćkowi miałem też
trochę atrakcji turystycznych. Tym bardziej
że przyleciałem do Sydney z pierwszą częścią ekipy, już drugiego września, a igrzyska
rozpoczynały się dopiero piętnastego. Dwa
razy pojechaliśmy w Góry Błękitne, które
są światowym ewenementem. Po pierwsze
są to chyba jedyne na świecie góry, które
ogląda się z... góry. Tak są bowiem uformowane, że w sposób całkowicie niezauważalny wjeżdża się samochodem na płaskowyż, z którego Góry Błękitne podziwia
się właśnie z góry. Porastające je eukaliptusy
wydzielają olejki eteryczne, które unosząc
się nad drzewami nadają powietrzu błękitną poświatę.
Góry są oczywiście rezerwatem, ale wędrując po wyznaczonych dla turystów szlakach widać między innymi wychodzący
na powierzchnię węgiel kamienny. Z geologicznego punktu widzenia Australia jest

najstarszym kontynentem i pewnie dlatego
wielkie pokłady węgla znajdują się tuż pod
powierzchnią. Stąd też węgiel z Australii
przez dziesiątki lat był najtańszy na świecie, bo wydobywano go w bardzo prosty,
odkrywkowy sposób.
Sydney jest przepięknie położone. Z jednej strony Ocean Spokojny, z drugiej setki wspaniałych zatok i zatoczek, bo ocean
wdziera się tu w głąb lądu licznymi fiordami. Wspaniałe, klifowe wybrzeże miesza
się z urokliwymi plażami. Tuż za miastem
zaczyna się busz, a w nim parki z oswojoną zwierzyną: kangurami, strusiami, misiami koala.

sny. Kilka dni przed otwarciem ówczesny
szef ekipy, Robert Wichrowski (wcześniej
w TVP Bydgoszcz) zapytał mnie, czy nie
mógłbym, razem z Włodzimierzem Szaranowiczem, komentować także uroczystości
otwarcia. Konkretnie zaś przemarszu ekip,
który wedle harmonogramu miał trwać,
bagatela, prawie półtorej godziny. Pozostałą częścią, czyli programem artystycznym
i ceremoniałem olimpijskim miał się zająć
Szaranowicz. Zgodziłem się pod warunkiem, że będę ten przemarsz komentował
wyłącznie sam. - Ja się nie wcinam Włodkowi, on się nie wcina mnie - zaproponowałem, choć było to z mojej strony niezwykle

A taka dokumentacja to był po prostu skarb
w przeprowadzeniu transmisji. I chyba to
przeważyło, że się zgodziłem. Była to - jak
się miało okazać - jedna z najbardziej błędnych decyzji w mojej dziennikarskiej pracy.
Rozpoczęło się otwarcie. Swoją drogą
przepiękne. Na początku, jak zwykle, obaj się
przedstawiliśmy, po czym przez prawie półtorej godziny, zgodnie z umową, nie odezwałem się ani słowem. Oczywiście żałowałem,
że w pierwszych sekundach wymieniłem
swoje nazwisko, bo wyszło to groteskowo.
Są na stanowisku Szaranowicz i Miklas
i co? Ten drugi nagle zasłabł? Albo ogranicza
się do przewracania kartek w scenariuszu?

W buszu pod Sydney tworzone są wydzielone parki z oswojonymi kangurami, misiami koala czy strusiami.
Z kangurami wiąże się anegdota związana z pewną polską delegacją. Historia
ponoć prawdziwa. Otóż grupka przebywających służbowo w Australii Polaków napotkała oswojonego kangura. Panowie postanowili sobie zrobić z kangurem zdjęcie.
Żeby było weselej, jeden z nich zdjął marynarkę i zarzucił ją na grzbiet kangurowi.
Fotografię wykonano i było to... ostatnie
zdjęcie marynarki, która nie wróciła już do
właściciela. Kangur w najmniej spodziewanym momencie, sadząc swoje kilkumetrowe susy, oddalił się bowiem z marynarką i co gorsza z jej zawartością: portfelem
i paszportem. Tę historyjkę przytoczył
w jednym ze swoich felietonów pisanych
podczas igrzysk w „Przeglądzie Sportowym” Janusz Atlas, prowokacyjnie przypisując opisaną sytuację ekipie Telewizji Polskiej, o której miał jak najgorsze zdanie, ale
o tym będzie w dalszej części.
W samym mieście też jest co podziwiać. Słynny budynek opery i sąsiadujący
z nim most zna, przynajmniej ze zdjęć, cały
świat. Ale turystycznych atrakcji jest znacznie więcej. To między innymi fantastyczny
ogród botaniczny, wspaniały stary port czy
dzielnica Rocks z budynkami w wiktoriańskim stylu i maleńkimi butikami, w których
można kupić wspaniałe aborygeńskie malowidła. Miałem też okazję wypłynąć na
kilka godzin w ocean, by łowić na wędkę
ryby. Oczywiście gatunki niewystępujące
w wodach europejskich, bardziej podobne do efektownych, kolorowych ryb akwaryjnych. Tyle że w imponujących rozmiarach. Wszystko to sprawiło, że był to chyba
najwspanialszy wyjazd w mojej dziennikarskiej pracy, podczas którego owa praca
była miłym dodatkiem. I wszystko byłoby
znakomicie, gdyby nie pewien zgrzyt na samym początku.

naiwne, bo partnera znałem aż nadto dobrze
i mogłem się spodziewać, że nie wytrzyma
nawet minuty, by nie wejść mi w słowo.
A dla komentatora takie sytuacje są niezwykle irytujące.

Przyszła jednak wreszcie moja pora. Na
stadion zaczynają wkraczać, zgodnie z tradycją, najpierw Grecy, a potem w porządku alfabetycznym: Albania, Algieria, Andora, Angola itd. Brak tylko rządzonego

- Jaka szkoda - myślałem sobie - że nie zachciało mu się na przykład do toalety. Zostawiłby mnie samego na stanowisku i nie
byłoby problemu. Chyba tylko po to wyszedł z propozycją wspólnego komentowania otwarcia, żeby mnie zgnoić. Jeśli tak, to
mu się udało.
Zawsze miałem w sobie za mało bezczelności, żeby się w takich sytuacjach przeciwstawić, a przecież tego typu zagrywki stosował nie po raz pierwszy. Wprawdzie pod
koniec transmisji chyba zrozumiał, że posunął się trochę za daleko i nawet zaczął zachęcać mnie gestami do mówienia, ale sęk
był w tym, że do komentowania części oficjalnej nie byłem po prostu przygotowany.
Wcześniej nie wchodziło to przecież w grę
i nie znałem szczegółowego scenariusza
otwarcia, który na kilka dni jest dla potrzeb
komentatorskich dostarczany poszczególnym ekipom telewizyjnym. Zaskoczeń nie
może być przecież za wiele. Jednym elementem, trzymanym do końca w tajemnicy, były szczegóły zapalenia znicza olimpijskiego. O ile spodziewać się można było,
że owego zaszczytu dostąpi Aborygenka,
mistrzyni świata w biegu na 400 metrów,
Cathy Freeman (później zdobyła w swej
konkurencji złoty medal), to sam sposób zapalenia był znany tylko nielicznym spośród
organizatorów. A było to coś niezwykłego.
W misterny sposób podnosiła się platforma
z Freeman, zaś dookoła płonącego znicza
rozlewała się z fontanny woda. Połączenie
dwóch żywiołów miało oczywiście wymiar
wielce symboliczny.
Później dowiedziałem się, że na ten pomysł wpadł nasz rodak, Edward Obiała,
który był konstruktorem i głównym budowniczym Stadionu Olimpijskiego obliczonego na 110 tysięcy widzów. Obiała
niezależnie od wszystkiego okazał się super sympatycznym człowiekiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, który wyjechał szukać szczęścia w Australii w latach
osiemdziesiątych. I zrobił tam naprawdę
wielką karierę. Nawiązałem zresztą z nim
kontakt i myślę, że nawiązała się nić wzajemnej sympatii.
Po powrocie z otwarcia do wioski dziennikarskiej spora część naszej telewizyjnej
ekipy zebrała się jeszcze przy kawie, by
porozmawiać o planach na pierwszy dzień

Podczas transmisji z otwarcia igrzysk. Po minach widać, w jak różnych nastrojach byli obaj komentatorzy.

Podobno pierwotnie planowano, że ów
przemarsz ekip ma komentować Dariusz
Szpakowski, ale decyzja została zmieniona. Prawdopodobnie wycofał się sam Darek
i szukano jakiegoś naiwniaka. Tak się złożyło, że całkiem przypadkowo miałem ze sobą
informator dotyczący poszczególnych naroOstatnia wspólna
dowych komitetów olimpijskich, na dodatransmisja
tek w angielskim układzie alfabetycznym,
W Sydney miałem komentować pod- a w takim przecież porządku miały wkranoszenie ciężarów i pięciobój nowocze- czać na stadion poszczególne delegacje.

przez talibów Afganistanu. Więc i ja zaczynam mówić. Trochę na początku mi się
to wszystko nie klei, tak jak bym chciał,
ale po prostu muszę się rozkręcić. Przez
dziewięćdziesiąt minut trzymałem gębę
na kłódkę. W końcu nie jestem debiutantem i trema mnie aż tak bardzo nie zżera...
Nie minęła chyba minuta, gdy jakaś niewidzialna ręka przesunęła moją dokumentację na środek i głos zabiera mój „partner”. On zawsze wie wszystko najlepiej.

zawodów. Podczas tego spotkania Szpakowski wyszedł na parę minut do swojego
pokoju, żeby porozmawiać telefonicznie
z żoną. - Włodku - zameldował po powrocie
- rozmawiałem właśnie z Grażyną. Prosiła,
żeby pogratulować ci transmisji z otwarcia.
A ja właśnie postanowiłem, że była to moja
ostatnia „wspólna” transmisja z kolegą Szaranowiczem. Naprawdę więcej nie muszę
siadać z nim do mikrofonu. Bo i po co?
(c.d.n.)
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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

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

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

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
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
- 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

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką
medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

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;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
 Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
 Kaplica seminaryjna: 10.00;
 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 17.00;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

Wystawy:

 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Wystawa prac Anny Szcześniak - obejmuje obrazy
olejne przedstawiające kwiaty i pejzaże, prace eksponowane w Galerii Łowickiej do 31 marca
 „Passio Domini Nostri Iesu Christi” (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa), wystawa obejmuje:
zabytki sakralne, których autorami często są twórcy
- 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.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 20.03. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pt. 21.03. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
sob. 22.03. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 23.03. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pn. 24.03. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
wt. 25.03. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31

Kiernozia

anonimowi, prace artystów współczesnych, z których
każdy na swój sposób podchodzi do tematu męki
Chrystusa; wystawę będzie można oglądać do 20
kwietnia, Muzeum w Łowiczu
 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 ze
Skierniewic, Grodziska, Radziejowic, Rawy Mazowieckiej, Wyszogrodu, Nadarzyna i innych; Muzeum
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul.
Karola Dittricha 1, wystawę będzie można oglądać
do 31 marca

Piątek-Sobota 21 - 22 marca:
 godz. 17.00 - „PS Kocham
Cię”- Gerry i Holly są młodym,
idealnie dopasowanym małżeństwem. Żyją co prawda dość
skromnie, ale do pełni szczęścia
brakuje im tylko dziecka. Ich
piękne plany pękają jednak
jak bańka mydlana w wyniku
tragicznej, niespodziewanej
śmierci Gerry’ego....
 godz. 19.30 - „Pokuta” - film
opowiada historię dziewczynki
o imieniu Briony, która ma bardzo bujną wyobraźnię. Pewnego
dnia obserwuje z ukrycia scenę
miłosną swojej siostry Cecili
z młodym Robbinem. Bujna,
dziecięca wyobraźnia podsuwa
dziewczynce różne wizje tego
wydarzenia...
Poniedziałek- Środa, 24 - 26 marca:
 godz. 17.00 - „PS Kocham Cię”
 godz. 19.30 - „Pokuta”
śr. 26.03. Plac Wolności 4/5
czw. 27.03. Plac Wolności 4/5

oprzednia uchwała na temat opłat targowych przyjęta została 5 grudnia ubieP
głego roku. Obowiązują one od 1 stycznia,

od kiedy gmina zajmuje się prowadzeniem
targowiska. Dotychczas robiła to firma prywatna. Gdy wprowadzono nowe stawki, do
wójta zaczęły docierać sygnały, że kupcy
uważają je za zbyt wysokie.
Wójt Zenon Kaźmierczak na sesji mówił,
że wpływy z targowiska to nie tylko dochód
do kasy gminy, bo trzeba ponieść koszty, takie jak zatrudnienie inkasentów, sprzątanie
terenu czy inwestycje. Był jednak skłonny
przeanalizować te stawki jeszcze raz i dlatego zaprosił na 18 lutego na spotkanie prze-

tel. 042-710-89-60
tel. 042-710-89-60

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. 30.03. ul. Plater 2
tel. 042-719-80-41
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.

Święcenie pokarmów
w Wielką Sobotę
 Parafia pw. św. Jakuba w Głownie:
w kościele w godz. 9.00-16.00, od 9.00 na wsiach.
 Parafia pw. św. Barbary w Głownie - Osinach:
w kościele w godz. 9.00-13.00 i 14.00-17.00, od
9.00-12.00 na wsiach.
 Parafia pw. św. Marcina w Strykowie:
w kościele w godz. 8.30-10.30 i 14.30-16.30, od 9.00
na wsiach.
 Parafia pw. św. Augustyna w Bratoszewicach:
w kościele o 9.00, 9.30, 10.00, od 10.30 na wsiach.
 Parafia pw. św. Wojciecha w Niesułkowie:
w kościele w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00, od
11.00-15.00 na wsiach.

Gmina Domaniewice

Kanalizacja za 4,5 mln zł

wodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji stałych i kupców. Na spotkanie
- ku jego zaskoczeniu - nikt z kupców nie
przyszedł. Tydzień później niespodziewanie do gabinetu jego wtargnęła liczna grupa handlujących na targowicy, a zachowanie
ich trudno byłoby nazwać próbą przeprowadzenia partnerskiej rozmowy. Gdy część tej
grupy wyszła już z gabinetu, pozostałym
3 osobom wójt wyjaśnił, że sprawa jest analizowana i decyzję mają podjąć radni na najbliższej sesji.
Deklaracja chyba nie przekonała kupców, bo w poniedziałek 17 marca do Urzędu
Gminy wpłynęła petycja, pod którą podpisały się 72 osoby. W piśmie tym protestują przed wnoszeniem nowych stawek opłat
i proszą o analizę stawek i dostosowanie ich
wielkości do ich możliwości. Argumentują
wniosek tym, że opłaty te w innych miejscowościach są niższe. Porównują stawkę
za 1 m2 rozstawionego stoiska na targowicy, wynoszącą 5 zł, do stawki podatku od
nieruchomości od lokalu przeznaczonych
na działalność gospodarczą, która to wynosi 10,89 zł. Przy czym opłata targowa
jest za jeden dzień, a druga liczba to stawka podatku rocznego. Gdy pismo wpłynęło, wójt i radni mieli już wypracowane dwie

koncepcje, a na sesji 20 grudnia większością głosów przegłosowano propozycję komisji budżetu.
Nowe stawki przedstawiają się następująco: 5 zł od sprzedaży zwierzęcia wprowadzonego (bez zmian), 10 zł za samochód osobowy lub dostawczy o nośności
do 2,5 tony z przyczepą lub bez (było 15 zł).
20 zł - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o nośności do 6 ton , 25 zł - przy
sprzedaży z samochodu ciężarowego o nośności 6 ton z przyczepą oraz od samochodu ciężarowego o nośności powyżej 6 ton,
30 zł - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o nośności powyżej 6 ton z przyczepą, 30 zł - przy sprzedaży z autobusu
(było 40 zł), 8 zł przy sprzedaży z ciągnika,
10 zł przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą
1-osiową i 15 zł z przyczepą 2-osiową (było
odpowiednio 10 i 15 zł). W przypadku sprzedaży z wózka ręcznego lub z kosza - 5 zł
(bez zmian), ze straganu opłata wynosić będzie 5 zł za 1 m bieżący stoiska (dotychczas
było 5 zł za 1 m2).
Za projektem uchwały w tej sprawie głosowało 10 radnych, radni wstrzymujący się od
głosu (4 osoby) mieli wątpliwości, czy stawka
za 1 m bieżący stoiska to dobre rozwiązanie.
(mwk)

córeczki

- państwu Kaczmarkom z Łowicza
- państwu Lesiakom z Łowicza
- państwu Pawlicom z Łowicza
- państwu Świerzyńskim ze Zdun

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01 SYNKOWIE

Opłaty targowe będą niższe W

Trzy uchwały dotyczące
gminnego targowiska
w Kiernozi przyjęte zostały
na wczorajszej sesji Rady
Gminy. Pierwsza z nich
zmniejsza stawki opłaty
targowej, druga mówi
o inkasentach, trzecia
zawiera regulamin
targowiska.

urodzi³y siê:

tym roku gmina Domaniewice
nosi się z zamiarem ułożenia
części sieci kanalizacyjnej za
1,7 miliona złotych netto.
W ten sposób praktycznie
skończone zostałobo
kanalizowanie Domaniewic
i w następnym roku kanalizowane
byłyby wsie: Skaratki pod Rogóźno
i Krępa.
Obecnie prace realizowane
są z pieniędzy własnych gminy,
jednak lada dzień Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
zdecyduje, czy przyzna gminie
1,5 mln zł, o które wystąpiła. Gmina
liczy, że te pieniądze zostaną jej
przyznane.
Prace nad kanalizacją rozpoczęły się
w roku 2007, kwotą 243.684 złotych,
za którą zaczęto kanalizować
Domaniewice. Obecnie sieć doszła
do drogi krajówki i wykonano dwa
przeciski pod drogą, nadal jednak
prace ograniczać się będą do
Domaniewic.
Inwestycja potrwa do 2011 roku
i kosztować będzie łącznie
4 miliony 377.229,29 zł netto.
Łączna długość sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami
wyniesie 9,3 km. W tym roku
wykonanych zostanie 82
przykanaliki. Prace wykonuje PUH
Wodociągi i Kanalizacja z Głowna.
(wcz)

- państwu Materkom z Chąśna
- państwu Prykom z Łowicza
- państwu Krysteckim z Osmolina

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 14.03.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
kalafior
jabłka
jajka fermowe
jajka wiejskie
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
miód
ogórki
por
seler
włoszczyzna
ziemniaki
pomidory
pieczarki
papryka
rzodkiewka
pietruszka
sałata krajowa
pieczarki

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

1,00
1,00-2,00
0,70-2,50
3,00
2,00-3,50
6,00
6,00-7,00
2,00-4,00
2,50
2,00-3,50
1,00-2,00
22,00
10,00-9,00
0,50-2,00
2,50
2,00-2,50
0,60
4,50-5,50
5,50-6,50
9,50
2,00
2,50
2,50-3,00
5,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 17.03.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,50 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,50 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Ziemawice: 3,50 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,40 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,30 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: 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 3,80 zł/g+VAT;
 Różyce:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,90 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.:
krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/g+VAT.
 Domaniewice:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80-4,00 zł/g+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 18.03.2008 r.)
 kierowca C+E
 sprzedawca
 szwaczka
 tokarz-ślusarz
 blacharz samochodowy, lakiernik
 pomocnik lakiernika samochodowego
 pielęgniarka, opiekun w domu pomocy społecznej
 terapeuta zajęciowy
 pracownik socjalny
 ogrodnik terenów zieleni
 osoba do kandyzowania owoców
 pracownik budowlany
 magazynier
 monter okien
 asystent bankowości
 laborant chemiczny
 mistrz konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 robotnik budowlany

SZKOLENIA:

 j. angielski dla początkujących, zaawansowanych
 księgowość z obsługą komputera;
 kadry, płace, ZUS
 kierowca kat. C, 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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Tenis stołowy - 16. i 17. kolejka III ligi mężczyzn

Coraz bli¿ej koñca sezonu
16. kolejka III ligi:
 BURZA Pawlikowice - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 6:10
Księżak: Tadeusz Pytkowski 3 (0:3, 3:0,
3:0 i 3:2), Piotr Podsędek 3 (3:0, 3:0 i 3:0)
i Paweł Wójcik 3 (3:1, 3:2, 3:1 i 1:3) i Dawid Papuga 1 (0:3, 3:2 i 2:3) oraz deble: Papuga / Pytkowski 0 (2:3) i Podsędek / Wójcik 0 (2:3).
Bednary, 15 stycznia. Podopieczni
trenera Cezarego Znyka odnieśli zwycięstwo z Burzą, choć początek nie był zbyt dobry. Po przegranych obu grach podwójnych
gospodarze prowadzili już 4:2, ale ostatecznie triumfowali łowiczanie.
16. kolejka: Legion Skierniewice UMLKS Radomsko 10:3, Burza Pawlikowice - UMKS Księżak Łowicz 6:10, Opoka Zduńska Wola - Energetyk II Łódź, UKS
Bednary - Macovia Maków 10:7. Pauza:
PKTS Pabianice.
17. kolejka III ligi:
 OPOKA Zduńska Wola - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 10:2
Księżak: Cezary Znyk 1 (0:3 i 3:2), Piotr
Podsędek 1 (1:3 i 3:0), Damian Winnicki 0

Młody skład Księżaka nie sprostał rywalom ze Zduńskiej Woli.

(1:3, 0:3 i 0:3), Mateusz Podsędek 0 (2:3, 2:3
Zduńska Wola, 16 marca. Na przedi 2:3) oraz deble: Znyk / Mateusz Podsędek 0 ostatni mecz kończącego się sezonu do
(1:3) i Winnicki / Piotr Podsędek 0 (0:3).
Zduńskiej Woli trener Cezary Znyk zabrał
ze sobą trzech młodych pingpongistów i stąd
nie może dziwić wysoka porażka z Opoką.
Koszykówka - zaległy mecz 2. kolejki ligi juniorów
17. kolejka: Legion Skierniewice - Macovia Maków 10:1, Opoka Zduńska Wola
- UMKS Księżak Łowicz 10:2, Burza
Pawlikowice - UKS Bednary, Energetyk
II Łódź - PKTS Pabianice. Pauza: UMLKS
Gospodarze już na początku spotka- Radomsko.
n ŁKS II Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 86:50 (24:9, 14:11, 26:19, 19:14) nia pokazali, kto będzie „rozdawał karty” 1. Legion Skierniewice (1) 17 34 170-47
Księżak: Piotr Tryngiel 18 (1x3), Mi- w tym pojedynku. Po siedmiu minutach wy- 2. UMLKS Radomsko (2) 16 21 140-118
chał Rześny 9, Maciej Kucharek 7 (2x3), grywali 19:2 i już było wiadomo, że nie ma 3. Księżak Łowicz (3)
16 18 127-115
Konrad Pawlina 3 i Mariusz Igielski 2 oraz szans na zwycięstwo w tym meczu. W dru- 4. Opoka Zduńska Wola (4) 15 17 119-110
Michał Skowroński 8 (1x3) i Paweł Wój- giej odsłonie, która była wyrównana, najwię- 5. Macovia Maków (5)
16 14 114-117
cej punktów dla Księżaka zdobył Kucharek, 6. MKS Jedynka II Łódź (6) 9 12 77-59
cik 5 (1x3).
Łódź, 12 marca. Juniorzy Księżaka który trafił „trójkę” i jednego „osobistego”. 7. PKTS Pabianice (7)
15 11 111-127
doznali wysokiej porażki w wyjazdowym Do przerwy łodzianie wygrywali 38:20. 8. UKS Bednary (8)
15 10 94-132
meczu z drugą ekipą ŁKS z rocznika 1992. Po zmianie stron miejscowi dwie „trójki” 9. Burza Pawlikowice (9) 15 8 86-139
Zespół trenera Roberta Kucharka poje- trafił Piotr Tryngiel i było już tylko 26:38. 10. Energetyk II Łódź (10) 14 3 63-137
chał na to spotkanie bez swojego podstawo- Można było nawet powalczyć, ale po chwiOstatnie mecze w III lidze w tym sezowego zawodnika - Macieja Pieklaka, któ- li miejscowi znów zagrali „mocne” piec nie odbędą się w sobotę 5 kwietnia o godz.
ry na co dzień uczy się w szkole sportowej minut. Zdobyli siedemnaście oczek z rzędu 16.00: UMLKS Radomsko - Macovia Maw stolicy i trenuje z warszawską Polonią. i wygrywali 54:26, zatem sytuacja była „wy- ków, UMKS Księżak Łowicz - PKTS PabiaJego miejsce w pierwszej piątce zajął Ma- prostowana”. W kolejnych minutach łodzia- nice, Opoka Zduńska Wola - UKS Bednary
ciej Kucharek, który jest młodszy od swo- nie kontrolowali wynik i ostatecznie wygra- i Energetyk II Łódź - Burza Pawlikowice.
li 86:50.
Zbigniew Łaziński Pauza: Legion Skierniewice.
(p)
ich kolegów z drużyny o dwa lata.

Do ty³u z kadetami
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Tenis ziemny - 7. kolejka finałów Łowickiej HALT

Zmiana lidera
Łowicz, 14 marca. Na kortach hali
sportowej nr 2 łowickiego OSiR 7. kolejkę spotkań rozegrali tenisiści walczący o tytuł mistrza Łowicza w HALT, czyli Łowickiej Halowej Amatorskiej Lidze
Tenisowej.
W grupie mistrzowskiej faworyt Paweł
Rojek z Głowna, nadal wygrywa zdecydowanie swoje spotkania. Tym razem pokonał on pewnie Krzysztofa Wieczorka. Dobrą passę w finałach podtrzymuje
Daniel Grzywacz, który w niedzielę pokonał groźnego rywala Jarosława Krzeszewskiego 2:0.
Cenne zwycięstwo odniósł Igor Kucharski, który pokonał wyżej notowanego w tabeli Zbigniewa Rojka. Najmłodszy zawodnik rundy finałowej awansował
już na czwartą lokatę w tabeli.
W grupie słabszej warto odnotować
zmianę na prowadzeniu w tabeli. Nowym

liderem został Marcin Lesiak, który pokonał do tej pory prowadzącego w rozgrywkach Grzegorza Kordialika. Taką
samą ilość punktów jak wymieniona wyżej dwójka mają również Piotr Czerwiński i Sławomir Karmelita, którzy ostatnio wygrali swoje pojedynki.
7. kolejka - finały o miejsca 1-12:
Krzysztof Wieczorek - Paweł Rojek 0:2
(1:6, 3:6), Igor Kucharski - Zbigniew Rojek 2:0 (6:1, 6:2), Jarosław Krzeszewski Daniel Grzywacz 0:2 (5:7, 3:6), Grzegorz
Urbanik - Grzegorz Gawroński 0:2 (6:7,
5:7). Zaległe spotkania: Krzysztof Wieczorek - Igor Kucharski 0:2 (0:6, 0:6), Jacek Okoński - Krzysztof Wieczorek 2:0
(6:0, 6:0).
1. Paweł Rojek
7 7 14:1
2. Daniel Grzywacz
6 6 12:1
3. Zbigniew Rojek
7 5 10:6
4. Igor Kucharski
6 4
8:5
5. Jarosław Krzeszewski
7 4
6:8
6. Grzegorz Gawroński
6 3
7:6
7. Mariusz Czułek
6 3
7:7
8. Jacek Okoński
6 2
6:8
9. Radosław Kucharski
6 2
5:10
10. Krzysztof Kuciński
4 1
3:6
11. Grzegorz Urbanik
6 0
2:12
12. Krzysztof Wieczorek
7 0
2:14
7. kolejka - finały o miejsca 13-23: Łukasz Walczak - Paweł Kowalski 2:0 (7:6,
6:3), Piotr Czerwiński - Andrzej Bucki 2:0
(6:3, 6:1), Marcin Lesiak - Grzegorz Kordialik 2:0 (6:1, 6:1), Zdzisław Chmielewski - Jan Kuś 2:0 (6:1, 6:2), Sławomir Karmelita - Cezary Rybiński 2:1 (6:1, 4:6,
6:0). Awansem mecz 10. kolejki: Sławomir Karmelita - Zdzisław Chmielewski 2:1
(6:2, 4:6, 6:1).
1. Marcin Lesiak
5 4
8:2
2. Grzegorz Kordialik
5 4
8:4
3. Piotr Czerwiński
6 4
8:5
4. Sławomir Karmelita
7 4 10:8
5. Paweł Kowalski
6 3
8:7
6. Zdzisław Chmielewski
5 3
6:5
7. Cezary Rybiński
4 2
7:7
8. Łukasz Walczak
4 2
4:4
9. Jan Kuś
4 1
3:7
W rundzie finałowej HALT o miejsca 10. Zbigniew Gajewski
4 1
2:7
1-12 Grzegorz Gawroński odniósł do- 11. Andrzej Bucki
6 1
4:10
piero trzecie zwycięstwo.
Zbigniew Łaziński
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W sportowym podsumowaniu 2007 roku wzięli udział zawodnicy, trenerzy i działa z większości łowickich sekcji.

Podsumowanie sportu w mieście Łowiczu za rok 2007

Wyró¿nienia dla sportowców
Łowicz, 11 marca. Tym razem Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
gościła najlepszych sportowców, trenerów
i działaczy naszego miasta. W czasie uroczystego podsumowania łowickiego roku
sportowego 2007 zostali oni nagrodzeni
dyplomami i nagrodami. Imprezę otworzył
burmistrz Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński, który podkreślił role sportu w życiu
młodego człowieka. Pieniądze inwestowane w sport młodzieżowy to bardzo dobra
lokata, która zawsze procentuje. Młodzież
powinna aktywnie spędzać czas wolny, powinna mieć zainteresowania i możliwości
rozwoju swoich zamiłowań. Natomiast łowicki Urząd Miejski musi takie możliwości stwarzać i dbać o warunki do uprawiania sportu i rekreacji.
Nagrody i wyróżnienia za sportowe osiągnięcia dla przedstawicieli łowickich klubów otrzymali:
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz:
Prezes: Zbigniew Mitek. Trenerzy:
Karolina Pierzchała, Paweł Doliński, Robert Kucharek, Zbigniew Łaziński, Cezary Włuczyński i Cezary
Znyk. Zawodnicy: sekcja tenisa stołowego - Ksenia Włuczyńska, Piotr Podsędek i Mateusz Podsędek, sekcji koszykówki dziewcząt - Milena Mitek i Blanka
Sokół, sekcji koszykówki chłopców: Ma-

teusz Aniszewski, Maciej Kucharek i
Marcel Ołubek.
 MUKS PELIKAN Łowicz:
Sekretarz zarządu: Zoﬁa Sut. Trener:
Artur Balik. Zawodnicy: Wojciech Kuc,
Jacek Milczarek, Kamil Koza, Konrad

Największe kluby Łowicza: zawodnicy sekcji koszykówki UMKS Księżak.

Piłka siatkowa - 17. kolejka II ligi AMŁ

Karol nadal liderem
Łowicz, 14 marca. Jak zwykle w piątkowy wieczór wiele emocji było w pojedynkach w II lidze Amatorskich Mistrzostw
Łowicza. Lider ze Zdun - Karol i Spółka rozegrał dwa spotkania, w tym jedno derbowe z Bad Boys Zduny. Ekipa Karola Kosmowskiego wzbogaciła się o kolejne
pięć punktów, odnosząc dwa zwycięstwa.
Jeden punkt lider stracił w meczu z Agatą,
wygrywając 3:2. Bardzo dobrze spisują się
młodzi siatkarze z Głowna. Ekipa TKKF
BS 45 Głowno, po zwycięstwie nad Essato Team 3:0 traci do Karola i Spółki tylko
cztery punkty.
Zespół trenera Romana Styczyńskiego - Pijarska nie zwalnia tempa. Tym razem Pijarzy pokonali Gimnazjum nr 2 z
Łowicza i utrzymali piąte miejsce w tabeli.
Drużyna ta cały czas jest blisko czołówki i
do miejsca na podium jest bardzo blisko.
Słabiej grają ostatnio zawodnicy reprezentujący barwy I LO Łowicz. W 16. kolejce przegrali oni z niżej notowanym Zatorzem Łowicz 1:3.
Zaległy mecz z 16. kolejki II ligi AMŁ:
 KAROL I SPÓŁKA - BAD BOYS
Zduny 3:1 (19:25, 26:24, 26:24, 25:20)
17. kolejka II ligi AMŁ:
 BS TKKF 45 Głowno - ESSATO
TEAM Łowicz 3:0 (25:21, 26:24, 2:10)
 AGATA TEAM Łowicz - KAROL I
SPÓŁKA Zduny 2:3 (14:25, 30:28, 5:25,
25:17, 12:15)

Grenda, Przemysław Płacheta, Michał Świdrowski i Mateusz Wójcik.
 MKS ZRYW Łowicz:
Trener: Iwona Grzegory. Zawodnicy:
Arkadiusz Lis, Damian Roróg, Dominik Stuldych i Kamil Olewicz.

 BAD BOYS Zduny - ZSP 1 Łowicz
3:0 (25:19, 25:17, 25:11)
 GIMNAZJUM NR 2 Łowicz PIJARSKA Łowicz 0:3 (17:25, 14:25,
23:25)
 I LO CHEŁMOŃSKI Łowicz - ZATORZE Łowicz 1:3 (17:25, 25:22, 21:25,
13:25)
 UKS KORABKA Łowicz - I LO Łowicz przełożono.
1. Karol i Spółka Zduny
17 43 46:17
2. BS TKKF 45 Głowno
17 39 42:20
3. Bad Boys Zduny
17 35 40:21
4. Agata Team Łowicz
17 35 40:23
5. Pijarska Łowicz
17 35 40:25
6. I LO Chełmoński Łowicz
17 30 38:28
7. ZSP nr 1 Łowicz
17 19 25:39
8. Zatorze Łowicz
17 19 31:38
9. II LO Łowicz
16 18 25:37
10. Essato Team Łowicz
17 13 23:44
11. UKS Korabka Łowicz
16 12 19:41
12. Gimnazjum nr 2 Łowicz
17 5 13:50
Następne pojedynki II ligi zaplanowano w piątek 28 marca 2008 roku: godz.
15.30: Pijarska Łowicz - Bad Boys Zduny, godz. 17.00: ZSP nr 1 Łowicz - Agata Team Łowicz, II LO Łowicz - Zatorze
Łowicz, Gimnazjum nr 2 Łowicz - I LO
Chełmoński Łowicz, godz. 18.30: Karol
i Spółka Zduny - BS TKKF 45 Głowno i Essato Team Łowicz - UKS Korabka Łowicz.
(zły)

 KS PELIKAN Łowicz:
Kierownik drużyny: Andrzej Miziołek. Zawodnicy: Zbigniew Czerbniak, Mariusz Jędrzejewski, Tomasz
Styszko, Robert Wilk i Maciej Wyszogrodzki.
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 UKS JEDYNKA Łowicz:
Trenerzy: Marzena Pawlak i Waldemar Kret. Zawodnicy: Sebastian Wilk i
Dominik Ścibor.
 UKS KORABKA Łowicz:
Trener: Sławomir Karmelita. Zawodnicy: Michalina Bura, Karolina Kielan,
Piotr Antosik, Kamil Dudziński i Sebastian Funk.
 ŁOWICKI KLUB TAEKWONDO:
Trener: Krzysztof Buczyński. Zawodnicy: Kamil Kuśmierek, Michał Bryła i
Piotr Owczarek.
 ŁOWICKI KLUB KARATE-do TSUNAMI:
Prezes: Daniel Bogusz. Zawodnicy:
Eliza Frontczak, Wojciech Koza, Piotr
Sumiński i Jakub Woźniak.
 UKS PIJARSKI KS Łowicz:
Nauczyciel w-f: Tadeusz Rutkowski.
Zawodnicy: Kacper Piorun i Adam Waligórski.
Na koniec wyróżniono dyrektorów za osiągnięcia sportowe i miejsca zajęte w punktacji w ramach zawodów organizowanych
przez SZS. Wśród szkół podstawowych tradycyjnie zwyciężyła Szkoła Podstawowa
nr 4 (dyr. Artur Balik). Drugie miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 3 (dyr. Wacław Witwicki), a trzecie miejsce tym razem zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 1 (dyr. Danuta Lis).
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum nr 1 (dyrektor Jolanta Urbanek), na drugim miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 2 (dyr. Mirosława
Walczak), a na trzecim Gimnazjum nr 3
(dyr. Wacław Witwicki).
(p)

Liczną grupę stanowili piłkarze MUKS Pelikan.

Piłka siatkowa - 16. kolejka I ligi AMŁ

Voley ju¿ ma mistrza
Łowicz, 14 marca. W I lidze Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej zawodnicy rozegrali w hali OSiR
nr 2 już 16. kolejkę spotkań, po której
już znamy mistrza naszej amatorskiej
ligi. Tytuł zapewniła już sobie silna ekipa
z Płocka, która w miniony piątek w bardzo ważnym spotkaniu pokonała TKKF
BS Głowno 3:1.
Zacięta walka toczyć się będzie o kolejne dwa miejsca na podium. Zaskakująco słabo spisuje się wicelider TKKF
Expandor Głowno, który ostatnio przegrał
2:3 z Dzi-Koś-cią, a teraz został pokonany 2:3 przez ostatni w tabeli TKKF Księżak Łowicz. Zespół Wojciecha Więckowskiego, mimo dwóch zdobytych punktów,
wciąż jest na ostatnim miejscu w tabeli
i może się w końcu pożegnać z siatkarska ekstraklasą.
Po zwycięstwie z Expandorem Głowno gracze zespołu Michała Kośmidra
z Dzi-koś-ci doznali porażki w pojedynku,
który mógł decydować o barażach. Teoretycznie słabsza Iskra wygrał 3:1 i wyprzedziła w tabeli Dzi-koś-ć, a to może
oznaczać dla tej ekipy grę w barażach
o utrzymanie w I lidze.
Cały czas są szanse na podium dla siatkarzy LZS Retki. W 16. kolejce I ligi
gracze tego teamu pokonali 3:1 rywala
ze Skierniewic, ale nadal do trzeciej lokaty brakuje im dwóch punktów.

SPORT

16. kolejka I ligi AMŁ:
 ZJADACZE Skierniewice - LZS
Retki 1:3 (18:25, 25:21, 28:30, 22:25)
 OLCZAK ISKRA Łowicz - DZIKOŚ-Ć Chąśno 3:1 (26:28, 25:21,
25:21, 25:18)
 TKKF KSIĘŻAK Łowicz - TKKF
EXPANDOR Głowno 3:2 (25:20, 19:25,
15:25, 25:21, 15:11)
 VOLEY Płock - TKKF BANK
SPÓŁDZIELCZY Głowno 3:1 (25:15,
23:25, 25:18, 27:25)
Pauza: BOYS Skierniewice.
1. Voley Płock
14 37 40:9
2. TKKF Expandor Głowno 15 30 33:20
3. TKKF BS Głowno
13 25 29:19
4. LZS Retki
13 23 28:20
5. Boys Skierniewice
14 17 25:31
6. Zjadacze Skierniewice
14 15 22:33
7. Olczak Iskra Łowicz
13 14 17:36
8. Dzi-koś-ć Chąśno
13 12 20:34
9. TKKF Księżak
15 12 21:40
Kolejne zmagania amatorów siatkówki w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 dopiero po świętach
w piątek 28 marca, a zagrają wówczas:
godz. 18.30: TKKF Expandor Głowno - Voley Płock, godz. 20.00: TKKF
BS Głowno - Olczak-Iskra Łowicz, Dzikoś-ć Chąśno - Zjadacze Skierniewice
i LZS Retki - Boys Skierniewice. Pauza:
TKKF Księżak Łowicz.
(zły)

Koszykówka - 15. kolejka
wojewódzkiej ligi młodziczek

Tylko pierwsza kwarta
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LIDER
Tomaszów Mazowiecki 50:69 (19:17,
8:14, 13:15, 10:23)
Księżak: Monika Zimna 28 (1x3), Nadia Rachubińska 10, Paulina Guzek 2, Hanna
Wojda 2 i Anna Czarnecka oraz Iwona Kafarska 8, Izabela Ziarnik, Aleksandra Wojda, Ilona Płacheta, Eliza Stawicka i Paulina
Wielemborek.
Łowicz, 16 marca. Tylko w pierwszej
kwarcie podopieczne Karoliny Pierzchały
zagrały na swoim poziomie. Potem było już
znacznie gorzej. W niedzielę 30 marca „Centerki” rozegrają mecz rewanżowy z Basketem I Aleksandrów, początek o godz. 13.00.
15. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek: PTK Pabianice - Basket I Aleksandrów
Łódzki 38:49, Trójka Sieradz - Basket II
Aleksandrów Łódzki, ŁKS Łódź - Widzew
Łódź 29:57, MKS Kutno - Mag-Rys Zgierz
64:59, UMKS Księżak Łowicz - Lider Tomaszów Mazowiecki 50:69.
1. Basket I Aleksandrów 15 30 1230:468
2. PTK Pabianice
15 26 999:597
3. MKS Kutno
15 26 966:681
4. Mag-Rys Zgierz
15 26 950:718
5. Trójka Sieradz
15 25 1008:827
6. Widzew Łódź
15 21 727:811
7. Lider Tomaszów Maz. 15 20 656:758
8. Księżak Łowicz
15 19 781:1067
9. ŁKS Łódź
15 17 508:1182
10. Basket II Aleksandrów 15 15 471:1187
(p)
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Koszykówka - 3. kolejka finałów
wojewódzkiej ligi młodzików o miejsca 1-6

Z³a passa m³odzików
 UMKS PIOTCOVIA Piotrków Trybunalski - UMKS KSIĘŻAK Łowicz
75:45 (16:5, 17:10, 23:13, 19:17)
Księżak: Marcel Ołubek 16 (1x3), Mateusz Sobolewski 11, Łukasz Wójcik 6, Piotr
Ptasiński 2 i Błażej Kosiorek oraz Łukasz
Łaziński 8 i Norbet Major i Maciej Szkup.
Najwięcej dla Piotrcovii: Marcin Rojek 29.
Piotrków Trybunalski, 12 marca.
Drużyna młodzików Księżaka z rocznika
1994 pojechała na trzeci pojedynek w rundzie finałowej o miejsca 1-6 do Piotrkowa
Trybunalskiego i, niestety, doznała trzeciej
porażki. Podopieczni trenera Cezarego
Włuczyńskiego muszą przerwać złą passę porażek, jeśli mażą o zajęciu miejsca na
podium. Oczywiście jeszcze nie wszystko
stracone, bo przed łowiczanami mecze rewanżowe.

Księżacy mecz w Piotrkowie zaczęli bardzo słabo. W 3. minucie przegrywali już
0:8, jednak nie trafili czterech „osobistych.
W drugiej odsłonie było trochę lepiej. W 15.
minucie, po trzypunktowej akcji Mateusza
Sobolewskiego, było 10:18. W kolejnych minutach gospodarze systematycznie
powiększali przewagę, a to głównie dzięki
Księżakom, którzy wykazywali się tragiczną
skutecznością. Szczególnie raziła niecelność
rzutów wysokich zawodników.
Po przerwie miejscowi dobili nasz zespół. W 22. minucie było już 15:40 i nasi
koszykarze musieli już tylko walczyć o honor. W ostatniej odsłonie w przewaga Piotrcovii wynosiła już nawet prawie „cztery
dychy”, ale w końcowych minutach łowiczanie zniwelowali swoją stratę do trzydziestu „oczek”.
(zł)

Koszykarze Księżaka odnieśli we Włocławku dwa zwycięstwa i raz zeszli z parkietu pokonani.

Koszykówka - turniej finałowy strefy VII o wejście do II ligi

Ksiê¿ak walczy dalej o II ligê
Włocławek, 14-16 marca. Ekipa Księżaka w tym roku ponownie walczyła na finałowym turnieju strefy VII o wejście do II ligi,
który odbywał się tym razem we Włocławku. Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego, podobnie jak w ubiegłym
roku, wygrali dwa spotkania, jeden mecz
przegrali i z drugiego miejsca awansowali
do dalszego etapu rozgrywek.
 NOWY STYL DUET Włocławek B-PTK Barcin 97:63
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ÓSEMKA Skierniewice 102:86 (26:14, 30:18,
23:22, 23:32)
Księżak: Rafał Mróz 21, Piotr Niewiadomski 21 (2x3), Robert Kucharek 20, Bartosz Włuczyński 12 (2x3) i Adrian El-ward
12 oraz Michał Chojecki 10, Maciej Siemieńczuk 4, Adrian Dyszkiewicz 2, Michał
Banasiak i Przemysław Duranowski.
Najwięcej dla Ósemki: Jacek Zieliński 24
i Łukasz Mąkolski 21 (2x3).
Pierwszym rywalem w piątkowy wieczór był zespół skierniewickiej Ósemki.
Z sąsiadem „zza miedzy” w tym sezonie łowiczanie grali dwa razy i w tej rywalizacji
był remis 1:1. Po ostatniej bolesnej porażce
kapitan Księżaka Robert Kucharek powiedział, że dla nich najważniejszy będzie
mecz na turnieju strefowym i zapowiadał
zwycięstwo. Jego słowa sprawdziły się. Łowiczanie zagrali najlepszy mecz w sezonie
i pokonali rywala ze Skierniewic 102:86. Początek pojedynku należał do Ósemki, która
w 5. minucie wygrywała 6:2. Ale okazało
się, że były to miłe złego początki. W kolejnych minutach Księżacy przejęli inicjatywę
i po akcjach Rafała Mroza, Piotra Niewiadomskiego i Bartosza Włuczyńskiego wygrali wysoko kwartę 26:14.
Druga kwarta to znów popis skuteczności łowickiej ekipy i bardzo dobra gra
w obronie. Wygrana kwarta 30:18 i prowadzenie do przerwy 56:32 dawało dobra pozycję wyjściowa do końcowego zwycięstwa.
Po zmianie stron bardzo dobrze zagrał
w ataku Kucharek, który zdobył w kwarcie
dziewięć punktów. Przed ostatnią odsłoną
Księżacy wygrywali 79:54 i trener Włuczyński mógł dać odpocząć podstawowym
graczom. Skierniewiczanie to wykorzystali
i zmniejszyli nieco rozmiar porażki. Jednak
jeszcze w 39. minucie Księżak wygrywał
102:76, a wynik zniwelowały dwie „trójki”
Mateusza Wierciocha. W pojedynku
z Ósemką mniej niż zwykle punktów zdo-

był Adrian El-Ward, ale trener Włuczyński podkreślał, że Adrian zagrał zespołowo
i zaliczył aż jedenaście asyst. Nasz rozgrywający - młody Włuczyński zdobył w tym
spotkaniu dwanaście punktów, w tym dwie
„trójki”.
 NOWY STYL DUET Włocławek ÓSEMKA Skierniewice 90:82
 B-PTK Barcin - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 66:102 (13:25, 17:23, 11:35,
25:19)
Księżak: Adrian El-ward 36 (2x3), Rafał Mróz 16, Bartosz Włuczyński 11 (2x3),
Robert Kucharek 6 i Piotr Niewiadomski
3 (1x3) oraz Michał Chojecki 10, Adrian
Dyszkiewicz 9 (1x3), Maciej Siemieńczuk
8 (1x3), Michał Banasiak 3 i Przemysław
Duranowski.

Ekipa UMKS Księżak awansowała do
półfinałów o wejście do II ligi.
Najwięcej dla B-PTK: Damian Szałkiewicz 23, Przemysław Szmelter14.
Drugi przeciwnik był mniej wymagający. Ekipa o tajemniczo brzmiącej nazwie
B-PTK Barcin nie podjęła równej walki
z łowiczanami. Księżak wygrał wysoko
102:66, prowadząc już od pierwszych minut.
W 24. minucie łowiczanie wygrywali 55:39
i od tej chwili nastąpił pogrom. Nasi koszykarze zdobyli do końca kwarty 28. punktów
a gracze z Barcina tylko 2! Przed ostatnią
kwartą był wynik 83:41 i sprawa zwycięstwa była już rozstrzygnięta. Dobrze w tym
spotkaniu zagrała dwójka rezerwowych
młodych zawodników Adrian Dyszkiewicz i Maciej Siemieńczuk.
 B-PTK Barcin - ÓSEMKA Skierniewice 91:104
 NOWY STYL DUET Włocławek UMKS KSIĘŻAK Łowicz 88:69 (27:17,
18:13, 18:14, 25:25)
Księżak: Bartosz Włuczyński 21 (2x3),
Piotr Niewiadomski 21 (2x3), Adrian El-

ward 12, Robert Kucharek 4 i Michał Chojecki 1 oraz Rafał Mróz 9 (1x3), Michał
Banasiak 7, Maciej Siemieńczuk, Adrian
Dyszkiewicz i Przemysław Duranowski.
Najwięcej dla Duetu: Michał Zięty 13
i Mateusz Krawiec 12.
W niedzielę Księżak zagrał po raz trzeci.
Łowiczanie mieli już zapewniony awans
i chyba właśnie ta świadomość zmniejszyła
motywację do walki i dodatkowo zmęczenie osłabiły czujność. Gospodarz zaskoczył
nas w skutecznością w rzutach z dystansu.
Koszykarze Duetu aż jedenaście razy trafili
zza linii 6,25 metra i to decydowało o końcowym wyniku.
1. Duet Włocławek
3 6 275:214
2. UMKS Księżak Łowicz 3 5 273:236
3. Ósemka Skierniewice
3 4 272:283
4. B-PTK Barcin
3 3 220:303
Po turnieju dla NŁ trener Włuczyński powiedział: Najważniejsze dla nas było pierwsze spotkanie Ósemką. Zagraliśmy najlepszy
mecz w turnieju. Bardzo dobra gra w ataku
i 56. punktów do przerwy oraz mocna obrona to był klucz do sukcesu. Gra zespołowa
dała tu dobry wynik. W drugim pojedynku na
początku było trochę nerwowo na początku,
rozkręcaliśmy się powoli, bo wiedzieliśmy,
że stawką jest awans. Później było bardzo dobrze. Po tym meczu było wiadomo,
że mamy awans, ale chcieliśmy powalczyć
z Duetem. Ale okazało się, że zmęczenie dało
o sobie znak. My nie graliśmy w tym sezonie żadnego turnieju, dzień po dniu. Tylko
mecze ligowe raz w tygodniu. To inny wysiłek. Oczywiście ta świadomość, że awans
już mamy też miała znaczenie. Ale myślę,
że nawet jakbyśmy zagrali na sto procent to
sędziowie nie pozwolili by na zwycięstwo,
bo nie rozpieszczali nas gwizdkami.
Teraz już myślimy o turnieju półfinałowym, który odbędzie się w połowie kwietnia. Będziemy czynić starania by odbył się on
w Łowiczu. Rywalami będą prawdopodobnie ekipy z Łęczyc, Politechnika Warszawska, a trzeciego rywala jeszcze nie znam.
We Włocławku nasi zawodnicy spotkali
się z byłym koszykarzem Księżaka - Przemkiem Klimczakiem, który wszystkich
kibiców prosi o pomoc dla swojego chorego syna - Jakuba Michała Klimczaka.
Pieniące można wpłacać na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, KRS: 0000037904
z dopiskiem Jakub Michał Klimczak.
Zbigniew Łaziński, p

Kadeci Księżaka w końcu wygrali z rywalami ze Startu II.

Koszykówka - 9. kolejka finałów
wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca 5-11

Start wreszcie pokonany
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - START
II Łódź 81:79 (19:19, 24:27, 19:13,
19:20)
Księżak: Maciej Kucharek 26 (2x3), Łukasz Jagas 17, Piotr Pawłowski 16, Radosław Wilk 4 i Mateusz Wasiak 2 oraz Antoni Nowak 14, Adrian Guzek 2 i Kajetan
Mosiński.
Najwięcej dla Startu: Mateusz Ochota 25
(1x3) i Maciej Zaucha 23 (2x3).
Łowicz, 16 marca. Dobrą passę zwycięstw podtrzymali kadeci Księżaka z rocznika 1992-93. Po cennym zwycięstwie
w Sieradzu z Trójką łowiczanie wreszcie pokonali łódzki Start. Ze Startem Księżacy grali w tym sezonie już trzykrotnie, ale nie mogli
sobie poradzić z tym zespołem i przegrywali
bardzo wyraźnie. Jednak w Łowiczu udało
się wygrać, a mecz był bardzo emocjonujący. Zwycięstwo rozstrzygnęło się w ostatnich
sekundach, a zapewnił je Maciej Kucharek,
który przy wyniku 76:79 trafił na 20. sekund
przed końcem „trójkę” z 8. metra, a potem
skutecznie wykończył kontrę.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego w pierwszej kwarcie rozpoczęli od prowadzenia 8:5, po dobrych akcjach
Radka Wilka, który jednak w kolejnych
minutach spotkania nie trafił już do kosza.
Po chwili goście wyszli na prowadzenie 9:8.
W kolejnej akcji Kucharek w czwartej próbie trafił „za trzy” i było 11:9 dla Księżaka.
Do końca kwarty gra była bardzo wyrównana. W drugiej odsłonie przyjezdni mieli przewagę i odskoczyli w 17. minucie na
dziewięć „oczek”. Na szczęśćcie po okresie

bardzo dobrej gry Piotrka Pawłowskiego
i cennej zmianie Adriana Guzka udało się
odrobić przed przerwą sześć punktów.
Po zmianie stron znów lepiej radzili sobie goście. W 25. minucie wygrywali już
56:47 i łowiczanie cały czas musieli gonić.
Jednak cały czas wierzyli, że uda się jeszcze
ten mecz wygrać. Od 25. minuty zaczęło
się mozolne odrabianie strat i mocna walka
w obronie na środku której najlepiej spisywał się Mateusz Wasiak. W ataku dobrze w tym czasie zagrali Antoni Nowak
i Łukasz Jagas, a po ich akcjach udało się
zmniejszyć dystans i wyjść na prowadzenie
58:57. W ostatniej kwarcie sytuacja była
dwa razy niewesoła. W 37. minucie Start
wygrywał 71:66, jednak „trójka” Nowaka
dała szansę na walkę do końca. W końcówce goście dobili Księżaków dwoma „trójkami” i wygrywali 79:76. Co było dalej pisaliśmy na początku. Zatem Księżacy cieszyli
się z szóstego zwycięstwa w rundzie finałowej o miejsca 5-11.
Kolejny mecz nasi kadeci zagrają dopiero 30 marca, przed nimi wyjazdowy mecz
w Radomsku, gdzie będzie bardzo trudno
o zwycięstwo. W Łowiczu nasi koszykarze
wygrali z Junakiem tylko jednym punktem.
1. UMKS Księżak Łowicz 8 14 625:587
2. ŁKS II Łódź
6 11 502:395
2. Trójka Sieradz
7 11 556:466
3. Start II Łódź
7 11 591:556
5. MSZS Kutno
7 9 527:529
6. Junak Radomsko
6 8 412:440
7. Start III Łódź
5 5 275:515
(z, p)
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Piłka nożna - 21. kolejka II ligi

A Piast sobie ucieka
Fatalnie wiosną gra Śląsk, straciły punkty
oba trójmiejskie zespoły - zarówno Arka, jak
i Lechia, a drugie zwycięstwo odnieśli gracze
Piasta. Drużyna z Gliwic ma już pięć punktów przewagi nad rywalami…
21. kolejka II ligi:
 KMITA Zabierzów - STAL Stalowa
Wola 2:0 (0:0); br.: Sebastian Kurowski (57)
i Dariusz Gawęcki (88).
 PODBESKIDZIE Bielsko Biała TUR Turek 2:0 (0:0); br.: Martin Matúš
2 (65 i 84).
 LECHIAGdańsk - WISŁAPłock 1:0
(1:0); br.: Piotr Cetnarowicz (8).
 WARTA Poznań - PIAST Gliwice 0:1
(0:0); br.: Piotr Petasz (90).

Znacznie solidniej niż jesienią zaprezentował się łowicki blok defensywny.
dok. ze str. 40

Sukces czy skandal?

Już remis z „Arkowcami” uznano za niespodziankę, ale biało-zieloni byli w niedzielnym pojedynku bliscy zainkasowania nawet
trzech punktów.
Antybohaterem meczu 21. kolejki w Łowiczu był sędzia Daniel Stefański. W 18.
minucie arbiter z Bydgoszczy najpierw uznał
bramkę, a potem wycofał się ze swojej decyzji. W zamieszaniu podbramkowym, odbita
piłka traﬁła na dwudziesty metr do Przemysława Cichonia, a silnie uderzona piłka
traﬁła do bramki. Sędzia odgwizdał bramkę,
a jego asystent zasugerował, że zgadza się
z tym werdyktem biegnąć w kierunku środka
boiska. Nie zgodził się natomiast Andrzej
Bledzewski, który został ukarany przy
okazji żółtą kartką. Sędziowie uznali natomiast argumenty Bartosza Karwana i niespodziewanie odgwizdali pozycję spaloną...
Adama Kardasza. Jeszcze poważniejszy
błąd sędzia Stefański popełnił w drugiej połowie, kiedy przerwał bardzo dobrze zapowiadającą się kontrę Pelikana dwa na jeden.
A rozpoczęło się naprawdę bardzo obiecująco. Bardzo aktywny od początku Maciej Wyszogrodzki w 6. minucie dograł
piłkę do Roberta Wilka, ale najlepszy łowicki strzelec traﬁł jedynie w słupek, a dobitkę Michała Łochowskiego instynktownie obronił Bledzewski. W 10. minucie
golkiper Arki pewnie obronił strzał Arkadiusz Sojki. Potem akcje przeniosły się
pod bramkę Marcina Ludwikowskiego.
W 12. minucie strzał Karwana z rzutu wolnego z siedemnastu metrów w „zęby” łapie „Ludwik”, a dwie minuty później piłkę

Piłka nożna - 10. i

1. Piast Gliwice (1)
21 43 30-14
12-7-2
10 24 22-8
11 19 8-6
2. Arka Gdynia (2)
21 38 35-16
12-7-2
10 26 25-7
11 17 10-9
3. Lechia Gdańsk (5)
21 38 34-23
11-5-5
11 26 22-6
10 12 12-17
4. Śląsk Wrocław (3)
21 37 34-20
10-7-4
10 21 24-7
11 16 10-13
5. Polonia Warszawa (4)
21 36 32-19
10-6-5
10 25 19-6
11 11 13-13
6. Znicz Pruszków (6)
21 35 33-19
10-5-6
11 16 19-12
10 19 14-7
7. Wisła Płock (7)
21 32 37-33
9-5-7
10 18 19-13
11 14 18-20
8. GKS Katowice (9)
21 30 27-23
8-6-7
11 21 19-8
10 9 8-15
9. GKS Jastrzębie (8)
21 30 31-34
8-6-7
10 19 17-11
11 11 14-23
10. Podbeskidzie B.-B. (10) 21 28 27-15
10-4-7
11 22 15-5
10 12 12-10
11. Odra Opole (11)
21 26 19-23
7-5-9
11 18 12-10
10 7 7-13
12. Motor Lublin (14)
21 25 26-37
7-4-10
12 16 12-8
10 10 14-29
13. Tur Turek (12)
21 23 16-23
5-8-8
10 14 9-8
11 8 7-15
14. Stal Stalowa Wola (13) 21 22 18-34
6-4-11
10 14 11-11
11 8 7-23
15. ŁKS Łomża (15)
21 18 25-41
5-3-15
10 8 13-20
11 10 12-21
16. Warta Poznań (16)
21 17 14-30
3-8-10
11 11 8-14
10 6 6-16
17. Kmita Zabierzów (17)
21 15 16-26
2-9-10
11 8 9-12
10 7 7-14
18. Pelikan Łowicz (18)
21 11 21-45
2-5-14
11 9 14-20
10 2 7-25
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.

Zapraszamy na 22. kolejkę II ligi

Z Turem o komplet
W Wielką Sobotę ekipę łowickiego Pe- CHIA Gdańsk (S - 12.00), STAL Stalowa
likana czeka pojedynek z Turem Turek. Wola - GKS Katowice (S - 12.00), WISŁA
Jesienny pojedynek zakończył się bez- Płock - WARTA Poznań (S - 13.00), TUR
bramkowym remisem, ale ekipę trenera Turek - PELIKAN Łowicz (S - 14.00),
Bogdana Pisza może zadowolić jedy- POLONIA Warszawa - MOTOR Lublin
(S - 14.00), ŁKS Łomża - ODRA Opole
Bardzo dobrze zaprezentował się Maciej Wyszogrodzki (z prawej), który mógł nie zwycięstwo.
22. kolejka – 20-22 marca (czwartek - (S - 14.00), PIAST Gliwice - PODBESKIsię podobać licznie zgromadzonym widzom.
sobota): ARKA Gdynia - KMITA Zabie- DZIE Bielsko Biała (S - 18.00) i ŚLĄSK Wrowysoko ponad poprzeczką posłał Olgierd znowu swój wielki kunszt zademonstro- rzów (C - 18.00), GKS Jastrzębie - LE- cław - ZNICZ Pruszków (S - 20.15).
(p)
Moskalewicz. W 31. minucie z wolnego wał Bledzewski.
Od 74. minuty goście grali już w dziez kolei strzelał Marcin Pacan, ale bardzo
siątkę, bowiem za faul na Wilku, drugą żółdobrze ustawił się golkiper Arki.
Futsal - Łowicka Halowa Liga Oldboyów ŁoLiF
Drugą połowę łowiczanie rozpoczęli tą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, ujod kolejnego rzutu wolnego Czecha Jo- rzał Krzysztof Przytuła. Trener Bogdan
sefa Petříka, ale silnie bita piłka traﬁ- Pisz wzmocnił w tym momencie siłę ataku
ła jedynie w mur. Po chwili groźny strzał wprowadzając do gry Radosława KowalMoskalewicza w ostatniej chwili zabloko- czyka. Doświadczony napastnik w doliczoPunkty straciła natomiast osłabiona AfeŁowicz, 16 marca. Dagram wielkimi
wał wślizgiem Pacan, a po kolejnym faulu nym czasie gry miał zresztą ogromną szansę
na przedpolu gdyńskiej bramki z 25. me- na przechylenie szali zwycięstwa na naszą krokami zmierza do tytułu mistrza Łowicza. ra, która w meczu z nieborowskim Pałacem
trów przymierzył znowu Pacan, traﬁając stronę, ale jego strzał w sytuacji sam na sam W VI edycji rozgrywek Łowickiej Halowej przegrała 1:3. Wszystkie trzy gole strzelił
jednak w mur. Silna dobitka tego same- z bramkarzem przeleciał jednak obok słupka. Ligi Oldboyów ŁoLiF drużyna Grzegorza Robert Chojnowski. Hat-trickiem popi(p) Durki rozgromiła ekipę Oldboya Boczki, sał się także Waldemar Kret, dzięki czemu
go piłkarza zmierzała pod poprzeczkę, ale
choć nie udało się zdobyć „dwucyfrówki”. drużyna Chiny-Alcatraz wywalczyła komplet punktów w pojedynku z Księżakiem.
 OLDBOY Bielawy - PIECZARKA
5. kolejka ŁHLO:
11. kolejka BHLPN
Waliszew 4:3 (3:2); br.: Marek Charucki
 CHINY-ALCATRAZ Łowicz (2), Maciej Markowski (3) i Rafał Holewa 2
KSIĘŻAK Łowicz 3:1 (1:1); br.: Walde(10 i 28) - Kurczak Maciej 3 (6, 7 i 27).
mar Kret 3 (5, 22 i 24) - Bogusław Boń BROOKLYN Walewice - WARczak (9).
RIORS Bielawy 2:3 (0:1); br.: Jacek Buko UKS PAŁAC Nieborów - AFERA
 DESTROYERS Bielawy - YAMA- wicz (21) i Paweł Werwiński (25) - PrzemyŁowicz 3:1 (1:0); br.: Robert Chojnowski 3
KASI Walewice 5:0 (w.o.)
sław Grzegory (2), Maciej Rutkowski (19)
(8, 17 i 21) - Jacek Haczykowski (19).
 CYGANY Bielawy - WARRIORS i Daniel Charucki (23).
 DAGRAM Łowicz - OLDBOY
Bielawy 0:2 (0:1); br.: Piotr Kociak (3)
Pauza: MARIOTT Piotrowice.
Boczki 9:2 (4:0); br.: Piotr Zapisek 3 (3, 13
i Adrian Legęncki (17).
1. Warriors Bielawy (3)
10 25 67-14
i 23), Grzegorz Durka 3 (4, 11 i 15), Marcin
 GTW Chruślin - MARIOTT Piotro- 2. Brooklyn Walewice (1) 10 24 60-34
Borcuch 2 (5 i 21) i Robert Wojtasiak (20).
wice 5:4 (4:2); br.: Rafał Sut 3 (3, 9 i 17), Bar- 2. Pieczarka Waliszew (2) 10 24 43-17
Pauza: CYGANY Bielawy.
tosz Kasiński (4) i Dawid Krupiński (12) - Kry- 4. Mariott Piotrowice (4)
10 17 24-25
1. Dagram Łowicz (1)
4 12 31-6
stan Dobrzyński (12), Dawid Strzelecki (15), 5. Oldboy Bielawy (5)
10 15 32-33
2. Afera Łowicz (2)
4 9 14-5
Jakub Grzelak (27) i Radosław Czekaj (28). 6. Cygany Bielawy (6)
10 14 29-30
3. Chiny-Alcatraz Łowicz (4) 5 7 12-16
Pauza: MROGA Waliszew.
7. GTW Chruślin (7)
10 14 38-40
Oldboy Boczki (3)
5 7 12-16
11. kolejka BHLPN:
8. Destroyers Bielawy (8) 10 12 30-33
5. UKS Pałac Nieborów (5)
4 6 9-11
 YAMAKASI Walewice - GTW 9. Gabon Walewice (9)
10 5 23-43
6. Księżak Łowicz (6)
4 3 8-15
Chruślin 1:2 (0:1); br.: Tomasz Ulisiak (24) 10. Mroga Waliszew (10)
10 4 21-52
7. Cygany Bielawy (7)
4 0 4-21
- Rafał Sut (12) i Dawid Krupiński (20).
11. Yakamasi Walewice (11) 10 3 23-62
W 6. kolejce VI edycji ŁHLO, która odbę MROGA Waliszew - DESTROYNajlepszymi strzelcami bielawskich zodzie się w niedzielę 30 marca zagrają: godz.
ERS Bielawy 2:4 (1:2); br.: Piotr Bedna- stali Maciej Rutkowski (Warriors) i Ja17.00: Księżak Łowicz - Pałac Nieborów,
rek 2 (10 i 23) - Kamil Milczarek 2 (2 i 5) cek Bukowicz (Brooklyn), którzy zdobyli
godz. 17.30: Cygany Bielawy - Chiny-Ali Adrian Sobierajski 2 (26 i 29).
po 18. goli, a dalsze miejsca w tej klasyﬁka- Waldemar Kret popisał się w meczu catraz Łowicz i godz. 18.00: Afera Łowicz  CYGANY Bielawy - GABON Wa- cji zajęli: 17 - Piotr Kociak (Warriors) i 16 - z Księżakiem hat-trickiem, a drużyna Dagram Łowicz. Pauza: Oldboy Boczki.
lewice 5:0 (w.o.)
Daniel Pietrzak (Pieczarka).
(p) Chiny-Alcatraz wygrała 3:1.
Paweł A. Doliński

Dopiero ostatni mecz
Bielawy, 15-16 marca. Dopiero ostatni
mecz Bielawskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej wyłonił tegorocznego mistrza. Graczom
Brooklynu Walewice wystarczał w ostatnim
pojedynku remis, ale drużyna Warriors Bielawy okazała się ostatecznie lepszą o jedną
bramkę. Trzecie miejsce zajęła drużyna Pieczarki Waliszew. Najlepszym strzelcem okazał się Jacek Bukowicz (Brooklyn), najlepszym zawodnikiem został wybrany Piotr
Kociak, a najlepszym bramkarzem Przemysław Walczak (obaj Warriors).
10. kolejka BHLPN:
 PIECZARKA Waliszew - GABON
Walewice 5:0 (w.o.)
 OLDBOY Bielawy - BROOKLYN
Walewice 6:10 (1:5); br.: Zbigniew Pietrzak
5 (2, 20, 22, 25 i 29) i Rafał Holewa (17) Michał Jankowski 5 (1, 4, 6, 21 i 28), Piotr
Kornacki 2 (7 i 23), Marcin Werwiński (12)
i Paweł Werwiński 2 (18 i 22).

 ODRA Opole - POLONIA Warszawa 1:1 (0:1); br.: Pape Samba Ba (88) - Łukasz Piątek (45).
 ZNICZ Pruszków - ŁKS Łomża 3:1
(0:0); br.: Robert Lewandowski (62), Adrian
Paluchowski (71) i Paweł Kaczmarek (90) Daniel Gołębiewski (84).
 MOTOR Lublin - GKS Jastrzębie
4:0 (0:0); br.: Dawid Ptaszyński (50) i Daniel Koczon 3 (71, 76 karny i 79).
 GKS Katowice - ŚLĄSK Wrocław
2:0 (1:0); br.: Graţvydas Mikulënas (4)
i Hubert Jaromin (63).
 PELIKAN Łowicz - ARKA Gdynia 0:0
(p)

A¿ cztery hat-tricki
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III Wojewódzki Zjazd Delegatów
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego

Kuczyñski znowu wybrany
Łódź, 15 marca. W sali konferencyjnej MPK w Łodzi odbył się III Wojewódzki
Zjazd Delegatów, podczas którego dokonane zostały wybory nowych władz Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Delegaci Powiatowego SZS w Łowiczu Zbigniew Kuczyński i Paweł Doliński
uhonorowani zostali specjalnymi wyróżnieniami. Kuczyński - pełniący w ubiegłej ka-

dencji funkcję wiceprezesa Łódzkiego SZS
- otrzymał, przyznany przez Zarząd Główny SZS, medal „Przyjaciel Sportu Szkolnego”, a Doliński medal „Za zasługi dla sportu szkolnego”.
W skład nowego zarządu wszedł znowu Kuczyński, nowe władze związku
ukonstytuują się na kolejnym posiedzeniu
24 marca 2007 roku.
(d)

Łowicki informator sportowy
Czwartek, 20 marca:
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
Już w 6. minucie Robertowi Wilkowi zabrakło centymetrów do zdobycia gola. Piłka trafiła jedynie w słupek...
nożnej juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - Żyrardowianka Żyrardów;
Piłka nożna - 21. kolejka II ligi
Piątek, 21 marca:
 14.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz koszykówki: UMKS Księżak
Łowicz (seniorki) - UMKS Księżak Łowicz (kadetki);
Środa, 26 marca:
 16.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów wo PELIKAN Łowicz - ARKA Gdyjewódzkiej ligi koszykówki młodzików
nia 0:0
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Księżak ŁoPelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Pawicz - Salos Łódź;
can, Staniek, Petřík - Wyszogrodzki, ŁoCzwartek, 27 marca:
chowski, Kardasz (78 Kowalczyk), Wilk
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowi(84 Hyży), Cichoń (67 Adamczyk) - Sojczu, ul. Topolowa 2; Miejska Gimnazjada
ka.
Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt;
Arka: Bledzewski - Kowalski, Przytuła,
Piątek, 28 marca:
Sobieraj, Baster - Balzer (57 Wachowicz),
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w ŁowiMazurkiewicz (57 Niciński), Ława, Moskaczu, ul. Topolowa 2; Miejska Gimnazjada
Szkolna w piłce ręcznej chłopców;
lewicz, Karwan (72 Łabędzki) - Chmiest.
 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR nr 2
Sędziowali: Daniel Stefański jako główw Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 18. kony oraz Dariusz Ignatowski i Marcin Bolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowiniek (Bydgoszcz). Żółte kartki: Marcin Stacza w piłce siatkowej; godz. 15.30: Pijarniek (1) - Krzysztof Przytuła (1 i 2), Marek
ska Łowicz - Bad Boys Zduny, godz. 17.00:
Baster (2) i Marcin Chmiest (2). CzerwoZSP nr 1 Łowicz - Agata Team Łowicz, II
na kartka: Przytuła (74, druga żółta). WiLO Łowicz - Zatorze Łowicz, Gimnazjum nr
dzów: 1800.
2 Łowicz - I LO Chełmoński Łowicz, godz.
Łowicz, 16 marca. Mecz z gdyńską
18.30: Karol i Spółka Zduny - BS TKKF 45
Arką na długo zapadnie w pamięci kibiców
Głowno i Essato Team Łowicz - UKS KoPelikana. Do Łowicza przyjechała jedna
rabka Łowicz;
z najbogatszych drużyn w Polsce, z budże 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR
tem większym od niejednego pierwszolinr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze
gowca. Outsider z Łowicza zdołał jednak
18. kolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw
zatrzymać faworyzowanych rywali, a wię- Sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy najpierw uznał bramkę biało-zielonych, Łowicza w piłce siatkowej; godz. 18.30:
cej powodów do radości z jednego punk- a po interwencji Andrzeja Bledzewskiego i Bartosza Karwana wycofał się TKKF Expandor Głowno - Voley Płock,
godz. 20:00: TKKF BS Głowno - Olczaktu mieli chyba przyjezdni. dok. na str. 39 ze swojej decyzji.

Sukces czy skandal?

n Trener-asystent Arki - Dariusz
Ulanowski: Nie graliśmy tak jak byśmy
chcieli zagrać. Przyjechaliśmy tutaj
po trzy punkty. Nie udało się, mamy
jeden punkty. Wielkie słowa uznania
dla Pelikana, bo zespół bardzo walczył
i chciał tutaj nie przegrać. Zdobyliśmy
jeden punkt, walczymy dalej, jeszcze
jest 13 spotkań i będziemy się starać
żeby awansować do pierwszej ligi.
n Trener Pelikana - Bogdan Pisz:
Mecz na pewno się podobał licznej rzeszy kibiców, która zgromadziła się na
stadionie Pelikana. Jest to dowodem
na to, że ta trybuna, która się tutaj bu-

duje jest potrzebna, może nawet przy
się jeszcze jedna. Ja powiedziałem
na jesień, że chciałbym żeby miejscowy zespół na wiosnę wyglądał zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze żeby tak było.
Mecz z Arką - wiedzieliśmy, że będzie
bardzo ciężki, ponieważ jest to bardzo
dobrze poukładany klub, który posiada w swoim składzie wielu dobrych zawodników i walczy o awans do Orange
Ekstraklasy. Nasze cele są odmiennie
inne, my walczymy o byt w drugiej lidze. Natomiast ta strata po jesieni jest
dosyć znaczna, natomiast liczę na to,
że będzie coraz lepiej i wreszcie zaczniemy wygrywać. Choć przyznam,
że punkt w takim meczu z Arką jest
dla nas zyskiem, ale niektórym może
się wydawać z przebiegu meczu,
że powinniśmy wygrać. Wygrywa ten
kto strzela bramki, nam dzisiaj nie dopisało szczęście, a remis także uważam za korzystny wynik.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 20-26 marca 2008 r.
W czwartek 20 marca dokładnie o godz. 6.48 początek astronomicznej wiosny!
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę w regionie kształtować będą układy niżowe.
Napływać będzie wilgotna i chłodna masa powietrza.
n Czwartek - Piątek: Pochmurno z przejaśnieniami,
okresami występować będą opady śniegu
i śniegu z deszczem. Drogi bardzo śliskie!
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni i południowo-zachodni,
umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 2 ºC do + 4 ºC.
Temp. min w nocy: 0 ºC do - 4 ºC.
n Sobota – Niedziela - Poniedziałek:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
występować będą opady deszczu ze śniegiem
lub śniegu. Drogi bardzo śliskie! Widzialność: dobra,
w czasie opadów słaba. Wiatr: przeważnie zachodni,
umiarkowany. Temp. max w dzień: + 4 ºC do + 6 ºC.
Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 3 ºC.
n Wtorek - Środa: Pochmurno z przejaśnieniami,
okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba. Wiatr: zachodni
i północno-zachodni, umiarkowany. Temp. max w dzień: + 3 ºC
do + 5 ºC. Temp. min w nocy: + 1 ºC do - 4 ºC.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

O meczu po meczu:

Iskra Łowicz, Dzi-koś-ć Chąśno - Zjadacze
Skierniewice i LZS Retki - Boys Skierniewice. Pauza: TKKF Księżak Łowicz;
Sobota, 29 marca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Księżak Łowicz - ŁKS Łódź;
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej juniorów młodszych: Pelikan
Łowicz - Laktoza Łyszkowice;
 13.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Widzew Łódź;
 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej Kuchara: Pelikan Łowicz ChKS Łódź;
 16.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki nożnej Michałowicza: Pelikan Łowicz
- ChKS Łódź;
Niedziela, 30 marca:
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 23. kolejki
II ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Piast
Gliwice;
 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej seniorów: Pelikan II Łowicz Kopernik Kiernozia;
 17.00-18.30 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów
ŁoLiF; godz. 17.00: Księżak Łowicz - Pałac Nieborów, godz. 17.30: Cygany Bielawy
- Chiny-Alcatraz Łowicz i godz. 18.00: Afera Łowicz - Dagram Łowicz. Pauza: Oldboy
Boczki.
(p)

n Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne dla zdrowia
i sprawności psychofizycznej. Nastąpi odczuwalne
ochłodzenie z komfortu do zimna. U meteoropatów
nasilać się będą bóle i obniżać zdolność koncentracji.

