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Jest pięknie,
ale może być
groźnie

Nie ma mocnych,
czyli 14 lat
bez alkoholu

Tysiące ton śniegu leżą na polach,
ulicach czy jak tu – na parkingu
za ratuszem w Łowiczu,
zepchnięte i zwiezione na wielkie
pryzmy. Czy grozi nam zalanie,
gdy zaczną topnieć? Czy rzeki
przyjmą tak wielkie ilości wody?
Czy lody ruszą na czas – bo
Bzura jest skuta całkowicie?
Czy jesteśmy przygotowani
na powódź? Gdzie może być
najbardziej niebezpiecznie?
O tym wszystkim, na podstawie
rozmów z hydrologami oraz
ze specjalistami od sytuacji
kryzysowych, piszemy szerzej
na stronie 3.

Policja | Były komendant przerywa milczenie

Dlaczego odszedłem

Gdy przed blisko 5 laty, w połowie marca 2005 roku
komendant powiatowy policji w Łowiczu
młodszy inspektor Adam Ruta składał rezygnację,
wszyscy byli zaskoczeni.
redakcja@nowlow.pl

Znakomity oficer, ostry
i wymagający, zaangażowany
w pracę, mający wraz z podległym sobie zespołem takie sukcesy jak rozbicie grupy łowickich przestępców powiązanych
z „łódzką ośmiornicą”, nigdy
nie uzasadniał dokładniej swej
decyzji. Sformułowanie o powodach osobistych i zdrowotnych musiało wystarczyć. Nie

Fortuna
radzi
Dziś na str. 17 następny
odcinek porad
finansowych znanego
już naszym czytelnikom
sprzed roku aspiranta Fortuny.
Publikacja powstaje we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Gazet Lokalnych i Narodowym
Bankiem Polskim.

(w tym 7% VAT)

Otwarcie nowej ulicy
spowodowało zamieszanie
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Wojciech Waligórski

Cena 2,50 zł

chciał więcej mówić także dla
Nowego Łowiczanina. Dziś
ujawnia prawdziwe przyczyny
swego odejścia.
Dlaczego teraz? Zadecydowała wypowiedź inspektora
Zygmunta Galanta, dotychczasowego szefa łowickiej policji,
podczas uroczystości jego pożegnania w związku z przejściem
na takie samo stanowisko w Koluszkach, przytoczona przed tygodniem w NŁ. – Kiedy przyszedłem do Łowicza, zastałem
sytuację nie najlepszą – mówił
REKLAMA

Zygmunt Galant. Dla Adama
Ruty te słowa to kropla, która
przelała czarę goryczy. Twierdzi, że jego milczenie mogłoby
być teraz poczytane jako akceptacja oceny Galanta – a z nią się
Ruta zupełnie nie zgadza. Przeciwnie, twierdzi, że zostawiał
komendę w znakomitej kondycji. Nie chce się już odnosić do
innych słów Galanta, tych o rzekomo modelowej współpracy
komendy z samorządami – bo
taką współpracę prowadzono tu
od kilkunastu lat.

Dlaczego więc odszedł?
W rozmowie z NŁ przeprowadzonej 2 lutego twierdzi, że powodem rezygnacji była chęć
ochrony policjantów z komendy
przed nadmierną ilością kontroli, która by prowadziła do dezorganizacji pracy. Kontrole takie
już się zaczynały, by poszukiwać materiałów, które miały kompromitować jego. Zainteresowanych jego odejściem
było natomiast kilka osób z Łowickiego, mających powiązania
z organami prokuratury w Łodzi. Adam Ruta podkreśla, że
może powiedzieć tylko to, co
nie jest objęte tajemnicą służbową, która go nadal wiąże. Nawet jednak i to jest interesujące.
Na jesieni 2004 roku jego
policjanci uzyskali materia-

Adam Ruta jeszcze jako komendant łowickiej policji.

ły, delikatnie rzecz ujmując,
kompromitujące pewnego prokuratora Prokuratury Okręgowej, drugiego prokuratora – Prokuratury Apelacyjnej
w Łodzi, wreszcie jednego
z oficerów tamtejszej Komendy
Wojewódzkiej Policji.  str. 7

30 stycznia w Gminnym
Domu Kultury w Zdunach
14-lecie istnienia świętowała
Samopomocowa Grupa
Abstynencka Nie ma
mocnych. Całość rozpoczął
miting, był jednak także
czas na kwiaty i upominki.
Bo
w środowisku abstynenckim
każda rocznica bez alkoholu
jest okazją do uczczenia.
Zbigniew Bończak, jeden
z założycieli grupy,
powiedział nam, że te 14 lat
to piękny czas, niewiele jest
w jego ocenie organizacji,
które działając społecznie,
bez mocnego zaplecza
finansowego i bez prezesów,
przetrwało tyle lat. I nadal
w Zdunach są osoby,
które chcą podjąć walkę
z chorobą, którą jest
alkoholizm, mogą liczyć na
pomoc członków grupy –
zawsze w czwartek w Domu
Kultury od godz. 18. do 20.
W imprezie udział
wzięło blisko 150 osób,
głównie z innych klubów
abstynenckich: z Kutna,
Żychlina, Skierniewic,
Głowna oraz Łowicza.
Jak się okazało w czasie
spotkania, aż 22 osoby, które
wzięły udział
w spotkaniu, to członkowie
grupy – niepijący alkoholicy.
Osoby te podziękowały
za współpracę m.in.
Aleksandrze Urbańskiej,
kierownikowi GOPS
w Zdunach. tb
REKLAMA
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Bezpieczeństwo
Policjant rozdawał
kamizelki
„Słońce na drodze” to hasło ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej, do której przystąpili łowiccy policjanci. W akcji tej udział wzięli uczniowie
klas I-III ze szkół podstawowych w Łyszkowicach i w Domaniewicach. Celem kampanii
jest zachęcenie najmłodszych
do noszenia kamizelek odblaskowych. Podczas spotkania
policjant z łowickiej drogówki sierżant sztabowy Sławomir Sobieszek zwracał uwagę,
jak duże znaczenie ma noszenie elementów odblaskowych
– zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześnie
zapada zmrok. Piesi są mało
widoczni dla kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony i elementy odblaskowe znacznie poprawiają
ich widoczność na drodze. mak

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 46 837 91 21
e-mail: redakcja@nowlow.pl
Mirosława Wolska-Kobierecka

Kompina | Narkobiznes

Znaleziono amfetaminę
33-letniego kierowcę BMW
z Żychlina, który przewoził
narkotyki, zatrzymali w barze
w Kompinie przy drodze nr
2 policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zabezpieczono ponad kilogram

amfetaminy oraz niewielkie
ilości innych narkotyków. Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
Kilka dni wcześniej kryminalni z Łodzi uzyskali poufną
informację, że 26 stycznia drogą

krajową numer 2 z terenu Mazowsza do Żychlina będzie podróżował 33-letni mieszkaniec
powiatu kutnowskiego, który
w swoim samochodzie marki
BMW może przewozić narkotyki. Wspólnie z łowicką drogówką patrolowali więc drogę.

Samochód
przewożący meble
wpadł do rowu
Przewożący meble Mercedes Atego zjechał 29 stycznia
w godzinach porannych do
przydrożnego rowu z drogi
krajowej numer 2 w okolicach
Rząśna w gminie Zduny. Powodem kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków na
drodze. W akcji wyciągania samochodu uczestniczyły trzy samochody straży pożarnej – dwa
z łowickiej jednostki straży zawodowej i jeden z OSP w Bąkowie Górnym. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.

mak

Dymiło się na
Armii Krajowej
1 lutego po godz. 15.00 łowicka jednostka PSP została
powiadomiona przez dyżurnego policji o zadymieniu w jednym z mieszkań bloku nr 43D
na Armii Krajowej. W chwili przybycia na miejsce dwóch
zastępów strażackich lokator usunął przyczynę zadymienia. W mieszkaniu nie zauważono oznak pożaru ani śladów
po nim. Pomieszczenia zostały
wywietrzone. Lokator był pod
wpływem alkoholu. Prawdopodobnie przyczyną zadymienia
był garnek pozostawiony na kuchence elektrycznej, którego lokator się pozbył. 
eb

Zgłoś autobus
przed wyjazdem
Do zgłaszania zorganizowanych wyjazdów autobusowych
na ferie zachęca łowicka Komenda Powiatowa Policji. Kontrolowany jest podstawowy stan
techniczny autobusów, trzeźwość kierowców i ich uprawnienia. Policja zachęca by już teraz,
przed feriami, zgłosić datę i godzinę wyjazdu i potrzebę przeprowadzenia kontroli. 
mak

Kierowca zatrzymany przez policjantów z Łodzi.

W Kompinie w gminie Łowicz,
w rejonie stacji paliw, zauważyli zaparkowane BMW. Ponieważ w samochodzie nikogo nie
było, policjanci odwiedzili pobliski bar i tam zastali 33-latka,
który siedział przy stoliku z kolegą. Obaj mężczyźni zostali
zatrzymani. Towarzyszem 33latka okazał się 30-letni mieszkaniec Żychlina.
Samochód został przeszukany i znaleziono w nim ponad
kilogram amfetaminy, 4 tabletki
extasy oraz blisko gram marihuany. Następnie policjanci przeszukali mieszkanie 33-latka,
w którym zabezpieczono torebki foliowe z zapięciem strunowym z 50 gramami marihuany
i 0,7 grama amfetaminy, a także blisko 13 tysięcy złotych oraz
notatnik z zapiskami. Natomiast
w domu 30-latka, który był pasażerem BMW, ujawniono 1 torebkę z marihuaną.
Obydwaj zatrzymani zostali
przebadani na zawartość alkoholu w organizmie oraz narkotyków. Badanie kierowcy wykazało, że prowadził samochód,
będąc pod wpływem narkoty-

ku, co jest traktowane na równi
z prowadzeniem samochodu po
pijanemu.
33-letni mieszkaniec Żychlina odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków
i przygotowanie do handlu narkotykami oraz prowadzenie
pojazdu pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara więzienia nawet do 5 lat. Prokuratura
Apelacyjna w Łodzi wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Między innymi dlatego,
że zatrzymany z amfetaminą
kierowca próbował mataczyć
w zeznaniach oraz nie wyjawił,
w jaki sposób wszedł w posiadanie tak dużej ilości narkotyku. Natomiast jego 30-letni
kolega usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających
i wyraził chęć dobrowolnego
poddania się karze. Na poczet
przyszłych kar i grzywien śledczy zabezpieczyli samochód
marki BMW i blisko 13 tysięcy
złotych w gotówce. Sprawa jest
określana jako rozwojowa i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 
mak

Gmina Bolimów | Zatrzymanie złodziei

Zielkowice | Pożar domu

Maluchem na włamanie

Trudności z dogaszeniem ognia

Czterech mieszkańców gminy Bolimów, którzy dokonywali kradzieży i kradzieży
z włamaniem na terenie powiatu sochaczewskiego, zatrzymali
29 stycznia tamtejsi policjanci.
Sprawcy mają od 24 do 25 lat.
Ustalono, że do przewożenia łupów wykorzystywali czerwonego Fiata 126p, który należał
do matki jednego z mężczyzn.
Złodziejom udowodniono 21
przestępstw: 6 kradzieży i 15
kradzieży z włamaniem do garaży, budynków gospodarczych
i mieszkalnych oraz komórek.

Ponadto odpowiadają za kradzieże potężnych aluminiowych
baniek o pojemności ponad
1000 litrów, elektronarzędzi,
kos spalinowych, pił, agregatów
prądotwórczych, rowerów oraz
sprzętu AGD. Łączna wartość
utraconego mienia wynosi ponad 30 tys. zł.
Mężczyźni zaraz po dokonaniu przestępstwa pozbywali się
swojego łupu. Śledztwo zmierza obecnie do ustalenia paserów i odzyskania utraconego
mienia. Sprawcy kradzieży są
dobrze znani policji. 
eb

Gmina Nieborów | Groźny pożar

Paliło się w oberży
Zaprószenie ognia przez
nieustaloną osobę było prawdopodobnie przyczyną pożaru budynku gospodarczego
w kompleksie gastronomicznym Oberży pod Złotym Prosiakiem w Henrykowie pod
Nieborowem, który wybuchł
2 lutego przed godziną 17.00.
Ogień został zaprószony przy
śmieciach składowanych pod
zadaszeniem bezpośrednio przy
budynku gospodarczym. Na
miejscu pojawiło się osiem jednostek strażackich, w tym trzy
z PSP Łowicz oraz dwie OSP
Bednary, dwie OSP Łowicz
oraz jedna OSP Nieborów. Żywioł obejmował kontenery ze
śmieciami oraz połowę dachu

budynku gospodarczego. Łącznie 35 ratowników przystąpiło
do gaszenia budynku wodą oraz
zrywania pokrycia i ocieplenia
dachu. W międzyczasie prowadzili też oni ewakuację mienia
z budynku, wynieśli materace,
fotele, telewizor, pościel. Właściciel oberży zapewnił ratownikom posiłek w czasie trwania
akcji, którą zakończono przed
godziną 21.00.
Spaliła się drewniana konstrukcja i pokrycie dachu z wióra osikowego oraz kontenery.
Udało uratować się położone
nieopodal dwa główne budynki
gastronomiczne wartości około
300 tys. zł. Straty oszacowano
na 60 tys. zł. 
eb

W środku nocy z 26 na 27
stycznia wybuchł pożar na poddaszu budynku jednorodzinnego w Zielkowicach w gminie
Łowicz. Prawdopodobną jego
przyczyną była wada urządzeń
instalacji elektrycznej.
Na miejsce przyjechało aż
sześć zastępów strażackich,
trzy z PSP w Łowiczu, dwa
z OSP Łowicz oraz jeden OSP
Mysłaków. Strażacy zastali na miejscu ogień na poddaszu budynku częściowo krytego blachą, a częściowo ze
stropodachem krytym papą.

Strażacy podjęli się gaszenia
z dołu oraz z drabiny przystawionej do okna. Gdy pożar nadal nie dawał się opanować,
wezwano do pomocy podnośnik z Łowicza.
W związku z dużym zadymieniem i rozprzestrzenianiem
się ognia dowódca akcji wydał
polecenie opuszczenia przez
mieszkańców parteru budynku. Podczas ewakuacji okazało
się, że w domu przebywa starsza kobieta po przebytym wcześniej udarze mózgu. Pogotowie
ratunkowe przewiozło osłabio-

ną kobietę do łowickiego szpitala.
Aby szybciej opanować
ogień, strażacy wycięli metalowe ramy z okien oraz wyrzucali z pomieszczeń na poddaszu
tlące się rzeczy na zewnątrz.
Na ziemi wylądowało łóżko,
materac oraz stare meble wraz
z odzieżą, książkami i innymi
artykułami codziennego użytku. Spaliła się drewniana konstrukcja dachu, parkiet, zamrażarka, meble, a także pozostałe
wyposażenie domu. Właściciele ustalają wysokość strat.  eb

KRONIKA POLICYJNA | 28.01.–31.01.2010
28 stycznia około godz. 10 rano
na drodze nr 2 w okolicach Zabostowa doszło do wypadku, w wyniku którego dwie osoby trafiły do
szpitala w Łowiczu. Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że 30-letni
kierowca samochodu osobowego marki Hyundai z Olsztyna nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł
w poślizg i zjechał na przeciwny
pas. Tam zderzył się z jadącym
z przeciwka samochodem ciężarowym marki MAN, odbił się od niego i wpadł do rowu. MAN-em kierował 48-letni kierowca z Kozin. Do
szpitala trafił kierowca oraz 54-letni
pasażer samochodu osobowego
z Warszawy. Obydwaj doznali podobnych obrażeń – urazów głowy,
ogólnych potłuczeń. Lekarze również podejrzewali wstrząśnienia
mózgów. Kierowcy obydwóch samochodów byli trzeźwi.

n

28 stycznia policja otrzymała
pierwsze w tym roku zgłoszenie
kradzieży roweru. Nieznani sprawcy dokonali jej poprzedniego dnia
w godzinach od 6.00 do 20.00
z okolic dworca PKP Łowicz Główny. Wartość straty oszacowano na
około 200 zł.
n 28 stycznia pomiędzy godziną
9.30 a 12.30 nieznani sprawcy
dokonali kradzieży z włamaniem
w Bolimowskiej Wsi w gminie Bolimów. Uszkodzili drzwi balkonowe, przewiercając zamek i skradli
z domu jednorodzinnego aparat
fotograficzny, monitor do komputera LG oraz komplet sztućców.
Poszkodowany oszacował straty
na 1.150 zł.
29 stycznia około godziny 18.00
w Ziąbkach w gminie Bolimów
nieustaleni sprawcy pobili, kopiąc
po całym ciele Romana O., mieszkańca gminy. Z obrażeniami twarzy
n

oraz klatki piersiowej trafił do szpitala, skąd po przebadaniu został
zwolniony. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska
Policji w Skierniewicach.
n 31 stycznia o godz. 18.15 na ulicy Warszawskiej w Łowiczu doszło
do kolizji drogowej, podczas której kierujący samochodem marki
Opel Astra mieszkaniec Łowicza,
wymijając rowerzystę, zaczepił go
lusterkiem. W wyniku kolizji rowerzysta spadł z roweru, nie doznał
poważniejszych obrażeń ciała.
n O innych kolizjach, do których
doszło od niedzieli 31 stycznia
na skrzyżowaniu ul. Starorzecze
z Podrzeczną w Łowiczu, piszemy
na stronie 20-21. Do kolizji tych doszło po zmianie organizacji ruchu
na tym skrzyżowaniu oraz kierunku ruchu na ul. Browarnej. Policja
apeluje o zachowanie ostrożności
w okolicach tego skrzyżowania.

www.nowylowiczanin.pl
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Aktualności
Łowicz | Organizacja ruchu

Ulica Starorzecze uroczyście otwarta
Nowa ulica, biegnąca wzdłuż parku Błonie, została uroczyście otwarta w ostatni piątek, 29 stycznia
o godz. 10.00. Bezpośrednio po uroczystości można było po niej jeździć na odcinku od skrzyżowania
z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. św. Floriana.
Dwa dni później – w niedzielę, 31 stycznia – oddany został do ruchu odcinek
ul. Starorzecze do Browarnej. Wtedy też wprowadzone
zostały istotne zmiany w ruchu samochodowym. Ulicą
Browarną od niedzieli jeździmy w odwrotnym kierunku,
a na skrzyżowaniu z Podrzeczną pierwszeństwo mają
kierowcy jadący ul. Starorzecze. Więcej o tych rewolucyjnych zmianach i o tym, jakie
zamieszanie wprowadziły –
na stronie 20.
Ulica Starorzecze łączy ul.
Mostową z ulicami Browarną
i ul. św. Floriana. Długość
wykonanego odcinka wynosi
730 m, szerokość 7,5 m (pas
jezdny 5 m, pas postojowy
2,5 m). W ramach prac przebudowywano również odcinki
dróg ul. św. Floriana i ul. Browarnej. Starorzecze jest drogą
dwukierunkową z częściowym
parkowaniem wzdłuż jezdni
i dwustronnym chodnikiem.
Posiada dojazd do zlokalizowanego z tyłu Urzędu Miejskiego
parkingu na 170 samochodów.

Wraz z wykonaniem drogi został uporządkowany park
Błonie. Powstały nowe alejki spacerowe, postawiono
nowe ławki i kosze na śmieci.
Od wiosny 2010 będą wykonywane nowe place zabaw,
boiska dla dzieci oraz nowe
nasadzenia zieleni.
Budowa ulicy Starorzecze,
parkingu, alejek spacerowych,
budynku toalety, kładki dla
pieszych oraz przebudowy ul.
Browarnej i Floriana w Łowiczu kosztowała 5.948.129,68 zł
i była wykonywana przez
Przedsiębiorstwo BudowlanoProdukcyjne Trakt Bobrzak,
Tecław s.j. z Kutna. Powstała
dzięki unijnemu wsparciu.
W uroczystości otwarcia nowej ulicy uczestniczyły władze
miejskie, powiatowe, biskup
Andrzej Dziuba i biskup senior
Alojzy Orszulik, przedstawiciele policji, wykonawców robót itp.
– To część wspólnego wniosku unijnego składanego z diecezją łowicką. Niech ta ulica
wszystkim dobrze nam służy –
mówił burmistrz Krzysztof Kaliński.
mak

Gmina Nieborów | Budowa autostrady

Wycinka drzew
w Nieborowie i Arkadii
Na wniosek firmy Mostostal
z Warszawy, która ma budować
autostradę w okolicach Nieborowa, Radni Gminy Nieborów
29 stycznia zdecydowali o wycince 48 drzew w alei lipowej,
wiodącej z Nieborowa do Arkadii.
Wzdłuż drogi nr 70 rosną
drzewa, które zaliczane są do
pomników przyrody. Żeby można było je wyciąć, aby zmodernizować w tym miejscu drogę,

która po zmianach będzie skręcać w kierunku węzła Nieborów, potrzebna była uchwała
rady.
Teraz zgodę musi wydać
konserwator zabytków, który
wstępnie już wyraził w tej sprawie pozytywną opinię. Uchwała musiała być jak najszybciej
podjęta, by skończyć z wycinką
drzew jeszcze przed okresem
lęgowym ptaków w marcu, bo
potem są one pod ochroną. jr

Marka Łowicz | Rankingi

Dżemy przebojem rynku
Spółka Agros Nova w konkursie magazynu branżowego
Życie Handlowe otrzymała tytuł i statuetkę „Przebój FMCG”
za dżemy owocowe marki Łowicz.
FMCG, czyli Fast Moving
Consumer Goods – to produkty szybko zbywalne. O tym, że
produkty dżemowe marki Łowicz są popularne, świadczy
przede wszystkim udział Łowicza w segmencie tych produktów na rynku. W ubiegłym roku

wzrósł on 3%, osiągając średnio 38%. Marka Łowicz zwiększyła swoje udziały rynkowe we
wszystkich kategoriach.
Według niezależnego rankingu marek dziennika Rzeczpospolita, Agros Nova w minionym
roku
wzmocniła
wizerunek, awansując wśród
najbardziej znanych marek
w Polsce z pozycji 31. na 16.
W rankingu branżowym polskich marek żywnościowych
jest obecnie na 7. miejscu.  mwk

Ulica Starorzecze została uroczyście otwarta w piątek, 29 stycznia. W otwarciu uczestniczyły władze miejskie, powiatowe, diecezji łowickiej, a nawet
nowy komendant łowickiej policji.

Łowickie | Przybywa zalegającego śniegu

Czy może grozić nam powódź
– Wszystko zależy od
tego, jak przebiegać będzie
odwilż. Jeśli będzie to
proces nagły, ze znacznym
wzrostem temperatur,
to mogą być problemy –
powiedziała nam Anna
Jałowiecka – dyżurny
hydrolog z Centrum
Nadzoru Operacyjnego
Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Jednocześnie dodała, że w tej
chwili stan wód w Bzurze klasyfikowany jest jako wysoki,
ale jeszcze nieostrzegawczy
czy alarmowy. A wrażenie, że
jest gorzej, można było odnieść,
patrząc na mapę hydrologiczną
Polski zamieszczoną na pierwszej stronie Rzeczpospolitej
w wydaniu z 2 lutego. Bzura
jest na niej zaznaczona alarmującym kolorem czerwonym.
Jałowiecka powiedziała nam,
że trudno jest wyrokować,
jak będzie wyglądała sytuacja
w czasie roztopów. Meteorolodzy wskazują na przełom lutego

i marca jako na okres, gdy śnieg
zacznie schodzić z pól. Nagły
wzrost temperatury spowoduje
szybkie topnienie śniegu, który miejscami na terenie otwartym ma głębokość w centralnej
Polsce do 50 cm. W takiej sytuacji grunt pozostanie zamarznięty, nie będzie absorbował
wody, dojdzie do spływu wód
powierzchniowych. Z drugiej
strony – część śniegu zamieniła się w warstwę lodową, której roztapianie będzie dłuższe.
Idealną sytuacją byłoby, gdyby
temperatury w dzień kształtowały się powyżej zera, a w nocy
poniżej, wtedy roztopy przebiegać będą wolniej.
Znacznie większym problemem jest pokrywa lodowa na
rzekach, która może tworzyć
zatory lodowe, spowoduje to
tamowanie spływu i podpiętrzanie wody. W Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu powiedziano nam, że na terenie powiatu
łowickiego są cztery miejsca,
w których uważa się, że dojdzie
do wystąpienia Bzury z koryta.
Są to okolice Bielaw – zlewnia
rzeki Mrogi, odcinek Bocheń –
Świące, pod samym Łowiczem,

gdzie są zlewnie rzeki Słudwi, Bobrówki, Uchanki oraz
wreszcie w okolicach Kompiny i Patok, tam swoje wody odprowadza Rawka. Jednak do
niespodzianek może dojść też
na wielu odcinkach dopływów
Bzury. Zagrożone mogą być
w samym Łowiczu np. Górki,
szczególnie od strony południowej.

Bzura szeroko
meandruje, 
ma gdzie się rozlać
Centrum posiada magazyn
powodziowy, w którym znajdują się zapasy worków na piasek,
agregat, ponton i sporo innego
sprzętu, który może być wykorzystany w razie potrzeby.
Kierownik oddziału zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof
Janecki powiedział nam, że
w przyszłym tygodniu plano-

wany jest objazd doliny Bzury
z specjalistów. Ich zespół ma
dokonać lustracji miejsc potencjalnie zagrożonych podtopieniami, sprawdzić m.in. grubość
pokrywy lodowej na rzece, jak
i pokrywy śniegowej na otaczających ją polach. Janecki podkreśla jednak, że Bzura
nie przysparza tylu zmartwień
co np. rzeki na południu, które płyną znacznie szybciej. Na
Bzurze nie powinno dojść do
takich problemów jak zrywanie
mostów czy gwałtowne podmywanie przez jej wody dróg. Po
za tym Bzura szeroko meandruje, ma gdzie się rozlać, ma
szeroką dolinę i poldery, które
przyjmą wodę tak, że nie spowoduje to znacznego zagrożenia dla zabudowy mieszkalnej
czy gospodarczej.
Janecki powiedział nam też,
że przy takich roztopach, jakie
nas czekają, okaże się, czy budynki postawione w ostatnich
suchych latach zostały usytuowane prawidłowo. Na terenach nadających się pod zabudowę czy też na terenach
zalewowych – jest to bowiem
nagminnie powtarzający się
problem. 
tb
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Gmina Nieborów | Odśnieżanie

Rzut okiem | Zadymka

Za dużo chodników w gminie
Problem odśnieżania
chodników był
omawiany na ostatniej
sesji Rady Gminy
Nieborów 29 stycznia.

Styczeń dostarczył nam wielu takich, typowo zimowych wrażeń. Czy jednak śnieg utrzyma się do ferii?
Nieczęsto są aż tak późno.

Miejsce
na duży sklep
700 tys. złotych – tyle wynosić będzie cena wywoławcza nieruchomości o pow. 0,4
ha położonej przy ul. Armii
Krajowej w dzielnicy Korabka
w Łowiczu, którą ratusz zamierza wystawić w tym roku na
sprzedaż.
Działka ta to teren, który
przed laty zajmowała nieistniejąca już jednostka wojskowa.
Obecnie po zabudowie tej pozostały tylko sterczące z ziemi
fundamenty przerośnięte krzakami. Przez dawne bramy jednostki można obecnie dojechać
do kilku bloków komunalnych
rozrastającego się obok osiedla
wielorodzinnego.
Teren ten w planie przestrzennego zagospodarowania
jest przewidziany pod zabudowę usługową użyteczności
publicznej. Może to być szkoła, przychodnia zdrowia, bank,
obiekt gastronomiczny lub
handlowy, ale do 2000 m2 powierzchni.
tb

Głównym tematem były
chodniki, przy których nie ma
budynków mieszkalnych, tylko znajdują się pola albo lasy.
Taka sytuacja jest m.in. w Bełchowie czy Nieborowie. Chodniki mają tam długość około
sześciuset metrów. Największy
problem jest właśnie w Bełchowie. – Nie mam oddzielnie zatrudnionych ludzi do odśnieżania – tłumaczył radnym
i sołtysom wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. – Pracują
u nas tylko więźniowie, a to

ciągać do nas turystów. Dzięki
temu więcej pieniędzy będzie
wpływać do gminy, a te z kolei będzie można m.in. przeznaczyć na odśnieżanie chodników.
Z inną propozycją wyszedł
obecny na sesji powiatowy radny Dariusz Kosmatka. – Wczoraj widziałem program telewizyjny, w którym pokazywano
małe urządzenie na silnik do
odśnieżania chodników, jego
cena nie powinna być duża –
podkreślał. Inni gminni radni proponowali użycie sprzętu,
który czyści drogi, by jednocześnie odśnieżył chodniki. Na
to jednak nie chciał się zgodzić wójt Werle. – Nie mogę na
to pozwolić, by nowe chodniki
zostały zniszczone – mówił. Po
kilkunastominutowej dyskusji,
nic jednak nie ustalono. 
jr

Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Jednogłośnie za kilkoma uchwałami
Rada Miejska w Łowiczu na sesji 23 stycznia,
poza tematami, o których pisaliśmy w odrębnych
publikacjach, przyjęła również kilka, omówionych
poniżej, uchwał. Ich treść nie budziła kontrowersji
ani konieczności dodatkowych wyjaśnień.
Ustalony został tygodniowy
obowiązkowych wymiar godzin
zajęć pedagogów (20 godzin),
psychologów (25 godzin), logopedów (22 godzin), nauczycieli
wspomagających w placówkach
integracyjnych (18 godzin).
Kolejną uchwałą wprowadzono także możliwość obniżenia przez burmistrza dyrektorom szkół, w których jest
stanowisko wicedyrektora, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Radni wyrazili też zgodę na
zbycie w drodze bezprzetargowej niewielkiej działki gruntu
o pow. 0,0185 ha położonej na
Górkach przy ul. Górnej. Nie
posiada ona dostępu do drogi
publicznej i sprzedana zostanie
właścicielowi sąsiedniej działki.
Podjęta została ponadto uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta w obszarze Bratkowic. Z wnioskami o zmiany wystąpili właściciele działek położonych przy

ul. Szafirowej oraz Piaskowej
i Mickiewicza, którzy chcą m.in
dopuszczenia usług obok funkcji mieszkaniowej.
Rada Miejska wyraziła też
zgodę na sprzedaż i zwolnienie
z obowiązku zbycia w drodze
przetargowej trzech działek,
na których znajdują się stacje
transformatorowe. Stacje znajdują się przy ul. Armii Krajowej, ul. Chełmońskiego oraz
ul. Jana Pawła II i są własnością Zakładu Energetycznego.
Jak co roku przy uchwalaniu
budżetu Rada Miejska w odrębnej uchwale ustaliła stawki składające się na dotacje
dla Zakładu Usług Komunalnych. ZUK otrzymuje z miasta
dwie dotacje na remonty dróg
oraz utrzymanie schroniska dla
zwierząt. Przykładowo naprawa 1m2 dziury w asfalcie masą
bitumiczną wyceniona została

Łowicz | Transport

Łowicz | Dotacje dla przedszkoli

Autobusy miejskie
też dla gmin

Radni ustalili jak przekazać

Od początku istnienia Miejskiego Zakładu Komunikacji,
czyli od 1977 roku, obsługuje
on także teren gminy Łowicz.
Wieloletnie doświadczenie autobusy miejskie mają także
w kursowaniu po gminie Nieborów i Łyszkowice.
Radni miejscy na ostatniej
sesji 21 stycznia jednogłośnie
wyrazili zgodę na kontynuowanie współdziałania w zakresie
kursowania autobusów miejskich po ościennych gminach
na 2010 rok.
Autobusy miejskie linii nr 2
Miejskiego Zakładu Komunalnego dojeżdżają do Dąbkowic,

nie wystarcza na ilość chodników czy dróg, jaka powinna
być odśnieżona.
W Nieborowie, mimo dużej ilości chodników, sytuacja
jest opanowana, ale gorzej jest
w Bełchowie. – Wychodzi na to,
że nie jest problemem pobudować chodniki czy ulice, tylko je
utrzymać – mówił podczas sesji
radny Robert Soliński. – Niestety, tegoroczny budżet też opiera
się na takich wydatkach, które
powodują, że koszty wzrastają,
a nie zmniejszają się. Bo przykładowo budowa drogi powoduje, że potem przez lata trzeba
wydatkować na utrzymanie jej
w czystości oraz na jej odśnieżanie. Dlatego jestem zdania, choć
jestem za tym budżetem, że nasza gmina powinna większy nacisk kłaść na promocję, by przy-

Pilaszkowa, Niedźwiady i Jamna w gminie Łowicz. Gmina
w zamian udzieli miastu dotacji w wysokości 62,5 tysiąca
złotych. Autobusy tej samej linii nr 2 nadal będą kursowały
także do Mysłakowa w gminie
Nieborów, która z kolei przekaże dotację wysokości 6,5 tys.
złotych.
Autobusy miejskiej linii nr
5 kursują także do samych Łyszkowic przez Grudze, Gzinkę
i Wrzeczko. Linia nr 3 prowadzi
natomiast do Seligowa. Warunkuje ją dotacja przekazywana
przez gminę na miejskie konto
w kwocie 30,2 tys. zł. 
eb

W związku z tym, że w ostatnim czasie w Łowiczu powstały dwie placówki niepubliczne
o charakterze przedszkolnym,
a kolejna ma powstać od 1 września tego roku, Rada Miejska
na ostatniej sesji 21 stycznia
jednogłośnie przyjęła uchwałę
w sprawie określenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla tych placówek.
Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości równiej
75% wydatków, jakie ponosi miasto na utrzymanie dzieci
w swoich placówkach. Natomiast niepublicznym punktom
przedszkolnym (opieka bez treści edukacyjnych) przysługu-

je dotacja w wysokości 40%
kosztów utrzymania dziecka
w miejskim przedszkolu. Obecnie koszt ten wynosi 530 zł
miesięcznie. Osoby, które prowadzą przedszkola lub punkty,
muszą wystąpić do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji o jej przyznanie.
Do kontroli placówek upoważnieni zostaną pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy
sprawdzą zgodność liczby dzieci wykazanej w informacjach
z ich stanem faktycznym oraz
prawidłowości wykorzystania
dotacji – bo ta ma być przekazana na utrzymanie dzieci, nie zaś
np. na inwestycje. 
eb

na 147,33 zł, zaś naprawy ubytku z kostki brukowej o grubości 6 cm na posypce piaskowej
101,17 zł, a położenie krawężnika o grubości 8 cm – 36 zł za
1 m. Stawki te zostały utrzymane na poziomie 2009r. O niecałe 3% wzrosła dotacja na utrzymanie schroniska z 3.255 zł do
3.350 zł.
Wsparcie
do usuwania azbestu
Rada Miejska przyjęła również „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest”. Opatrzony jest wykazem firm, które zajmują się
usuwaniem azbestu i uzyskały
decyzje starosty łowickiego na
prowadzenie takiej działalności na terenie Łowicza. Zakłada on, że do 2012 roku przeprowadzona zostanie dokładna
inwentaryzacja wyrobów zaREKLAMA

wierających azbest. Najwięcej
na terenie miasta jest płyt falistych azbestowych – aż 85,4%.
Średnio na jednego mieszkańca miasta przypada 380 kg.
Koszt transportu 1 m2 azbestu
na kwaterę wynosi 30 zł. Całkowity koszt usunięcia wszystkich wyrobów zawierających
azbest z miasta wyniesie około
5.284.735 zł.
Zasadnicze znacznie będzie
miało uchwalenie regulaminu
przyznania dofinansowania na
usuwanie pokryć azbestowych.
Stanie się to możliwe, kiedy
miasto pozyska pieniądze z zewnątrz, a zamierza się o takie
ubiegać m.in. z funduszy ochrony środowiska oraz UE. Dofinansowany może być nawet
w połowie koszt usuwania
azbestu i przetransportowania
na kwaterę, nie zaś np. wymiana pokrycia dachowego. 
eb
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Kocierzew | Budżet gminy na 2010 rok

Inwestycje za ponad 2 miliony
Jednogłośnie Rada Gminy Kocierzew Południowy
na sesji 28 stycznia przyjęła budżet na 2010 rok.
Zapisano w nim 2 mln 755
tys. zł na inwestycje, z których
największą będzie rozbudowa
biblioteki. Planowane są też remonty dróg gminnych, przygotowanie dokumentacji do prac
na stacjach uzdatniania wody.
Dochody budżetowe planowane są w wysokości 9 mln 610
tys. zł, wydatki – 11 mln 605
tys. zł. Inwestycje zaplanowane do realizacji to wspomniana

rozbudowa siedziby biblioteki
– ponad 1 mln zł, modernizacja dróg gminnych w Jeziorku,
Lenartowie, Różycach, Kocierzewie Południowym i drogi
Boczki – Sierżniki – 350 tys. zł.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych planowany jest remont 3
km odcinka z Kocierzewa Północnego do Konstantynowa –
778 tys. zł.

Pozostałe inwestycje to wykonanie oświetlenia w kierunku cmentarza w Kocierzewie
Południowym – 50 tys. zł, zakup budynku po dawnej zlewni mleka w Kocierzewie – 55
tys. zł. Na wyposażenie boiska
sportowego w Wejscach przeznaczono 40 tys. zł. Przygotowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody
w Kocierzewie kosztować ma

35 tys. zł, tyle samo kosztuje dokumentacja modernizacji drugiej stacji, która znajduje się w Płaskocinie. Do drugiej
z tych stacji zakupiony zostanie
transformator, który kosztować
ma 26 tys. zł.
W budżecie nie wyszczególniono natomiast, na co wydatkowane będą pieniądze ze
sprzedaży budynku po szkole
we wsi Wicie. Gdy podjęto decyzję o tej sprzedaży, wójt zobowiązał się 70% uzyskanej
kwoty przeznaczyć w ciągu 3
lat na potrzeby tej wsi. Na rozmowę w tej sprawie Stefański

zaprosił Jana Siekierę – sołtysa
z tej miejscowości i radną Marię
Woźniak.
Ustalono do dyspozycji rezerwę wójta w wysokości 80 tys. zł
oraz 10 tys. zł na zarządzanie
kryzysowe. Niewykluczone, że
z pierwszej z tych rezerw będzie można skorzystać jeszcze
tej zimy. Jak wspomniał Stefański, piec centralnego ogrzewania w SP w Gągolinie może wytrzyma do końca zimy, a może
nie. Koszt zakupu nowego to
około 17 tys. zł, ale za wymianę
automatyki zapłacić trzeba byłoby nawet 45 tys. zł. 
mwk

Grzegorz
Stefański
Wójt gminy
Kocierzew Pd.

Deficyt nie powinien
przerażać  
w ubiegłym roku 
w pierwotnym kształcie
budżetu deficyt był 1,2
mln zł i kwota taka miała
być pokryta z kredytu,
co nie było potrzebne.
Gmina ma przyznaną
dotację 500 tys. zł na
rozbudowę biblioteki, 
a 389 tys. zł otrzymać
ma na „Schetynówkę”.

Łowicz | Ruch drogowy

Kara dla kierowcy
za źle postawiony znak
500 złotych grzywny
oraz 100 złotych kosztów
sądowych zapłacił
mieszkający w Łowiczu
Adam Stępniewski za to, że
wyprzedził w listopadzie
ubiegłego roku jadący
ul. Podrzeczną policyjny
radiowóz.
O tym, że wyprzedzając popełnił wykroczenie dowiedział
się od policjantów. Znaku zakazu wyprzedzania nie mógł
bowiem zobaczyć, ponieważ
ten był źle ustawiony i nie był
widoczny dla kierowców skręcających w Podrzeczną z ul.
Browarnej. Teraz usytuowanie
znaku nie jest rażąco złe, ponieważ ruch na Browarnej został odwrócony. – Co z tego,
że teraz jest dobrze, jak jestem
lżejszy o 600 złotych... – poREKLAMA

wiedział nam rozżalony kierowca. Do wykroczenia doszło
25 listopada około godz. 20.50.
Adam Stępniewski wjechał
w Podrzeczną z Browarnej.
Przed nim jechał radiowóz. Jechał wolno, tempem patrolowym, a kierowcy tego wieczora
spieszyło się. Z naprzeciwka nie
jechał żaden samochód, wrzucił
więc lewy kierunkowskaz i wyprzedził radiowóz. – Za chwilę
zobaczyłem koguty i zostałem
zatrzymany do kontroli – opowiedział nam. Po krótkiej dyskusji policjant zaproponował
mu mandat w wysokości 300 zł
za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. – Tłumaczyłem,
że żadnego znaku nie widziałem, że widać było tylko sam
słupek od znaku.
Pouczono mnie, że mogę odmówić przyjęcia mandatu i wtedy sprawa zostanie skierowana
do sądu – opowiada. Kierowca

postanowił więc nie przyjmować mandatu i szukać sprawiedliwości przed sądem.
Po kilku dniach otrzymał
wezwanie na komendę policji,
gdzie miał być przesłuchany
w związku z nieprzyjęciem
mandatu. Na przesłuchanie poszedł przygotowany. Wcześniej
zrobił bowiem i wywołał kilka
zdjęć pokazujących, że 4 znaków (w tym zakazu wyprzedzania), które zamontowane są na
wysokim słupie tuż przy skrzyżowaniu Podrzecznej z Browarną, kierowcy wyjeżdżający do
niedawna z Browarnej nie mieli najmniejszej szansy zobaczyć
z samochodu. Słupek jest postawiony zbyt blisko skrzyżowania. Teraz problem ten nie
istnieje, ponieważ ruch na Browarnej został odwrócony.
– Pokazywałem policjantowi
zdjęcia zrobione z samochodu,
na których widać tylko słupek,

Kierowcy, którzy wyjeżdżali z ulicy Browarnej i skręcali w prawo w Podrzeczną, nie mieli szansy na zauważenie znaków. Były one za wysoko i zbyt blisko skrzyżowania.

a znaków już nie. Starałem się
wytłumaczyć, że kierowca, nawet gdy się pochyli, nie widzi
znaków, widzi natomiast sufit
własnego samochodu. Policjant
zażartował, że mogę wziąć łopatę i przestawić znak – opowiedział nam kierowca. Na pożegnanie usłyszał, że jak pójdzie
z tym do mediów, to może znak
ktoś poprawi. Po przesłuchaniu
policjant skierował wniosek do

Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Tam kierowca za niezastosowanie się do znaku oraz dodatkowo za wyrzucenie niedopałka papierosa przy policjancie
otrzymał grzywnę i został zobowiązany do pokrycia kosztów
sądowych. Faktem jest, że kierowca wykroczenie popełnił.
Po zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Browarnej i Podrzecznej zbyt mała od-

ległość słupka ze znakami od
skrzyżowania i znaczna wysokość, na jakiej powieszone zostały znaki, już nie przeszkadza, ponieważ samochody nie
wyjeżdżają z Browarnej. Nie
ma więc potrzeby wprowadzania zmian. Szkoda tylko pieniędzy kierowców, którzy zostali
w tym miejscu ukarani za to, że
nie mieli szansy zauważyć znaków. 
mak

Łowicz | Wodociągi w opałach

Coraz częstsze awarie
W sobotę, 30 stycznia zadzwonił do nas mieszkaniec
ulicy Łyszkowickiej w Łowiczu
Lucjan Kowalski, który bardzo
krytycznie odniósł się do pracy
Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu. – Od wczoraj nie
ma wody, nikt na nasze interwencje nie odpowiada, nikogo
to nie interesuje, skandal – podsumował.
Wicedyrektor Zakładu Usług
Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz potwierdza, że w piątek
późnym popołudniem rozpoczęto usuwanie awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulic
Łyszkowicka i Tarczyńskiego.
Uszkodzeniu uległa tam zasuwa

na odejściu do przyłącza. Około
godz. 20.00 udało się z nią uporać i przed 21 woda powinna
była już być we wszystkich pozbawionych jej posesjach przy
kilku ulicach, w tym w części
ulicy Łyszkowickiej i Klickiego. Niestety, po odkręceniu zasuwy na wodociągu zasilającym wyłączoną z użycia część
sieci okazało się, że z kolei ta
uległa uszkodzeniu. Dutkiewicz
wyjaśnia, że przed godz. 22.00
podjął decyzję o zaprzestaniu
prac w trosce o pracowników,
którzy pracowali już przez kilka godzin – była noc, niska temperatura, grunt w miejscu awarii
był przesiąknięty wodą. Ponad-

to do awarii doszło w sąsiedztwie innych mediów ułożonych
w ziemi, zachodziła więc konieczność prowadzenia prac
w sposób ostrożny, by nie wyrządzić przypadkowych szkód.
Prace wznowiono w sobotę
rano. Próbowano zastąpić w zasuwie wkład, co znacznie przyśpieszyłoby naprawy, zasuwa
okazała się starszego typu, trzeba było więc pogłębić wykop
i dokonać jej wymiany. Woda
popłynęła w sieci o godzinie
14.20.
To nie jedyna awaria, do której doszło w ostatnim czasie.
Dutkiewicz powiedział nam, że
wahania temperatury i pracują-

cy przez to grunt powoduje, że
ZUK musi podejmować po kilka różnych interwencji dziennie
– są to rozszczelnienia, pęknięcia, uszkodzenia zasuw.
Poważniejsze awarie zdarzyły się np. 27 stycznia na ul.
Papieskiej przy skrzyżowaniu
z ul. Bolesławy Lament, gdzie
doszło do rozszczelnienia na
łączeniu rur – wody nie miała
m.in. parafia Chrystusa Dobrego Pasterza, jak i market Tesco.
2 lutego doszło do uszkodzenia
zasuwy na ul. Blich – wody
przez kilka godzin pozbawiona
była szkoła blichowska. Tego
typu problemu mogą się nadal
pojawiać. 
tb
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Gminy Łowicz i Nieborów | Melioracje

Kto oczyści sporny rów
Sprawa czyszczenia rowu biegnącego między
Parmą a Bobrownikami jest od lat kwestią
sporną pomiędzy gminami Łowicz
a Nieborów.

stąd często nie opłaca się interweniować, ponieważ ilość pieniędzy jest zbyt mała. Rolnicy
uiszczają co roku 10 zł od 1 ha,
są to więc niewielkie wpływy.
Kolejna przyczyna zamulonego rowu to ta, że gmina Nieborów ma na swoim terenie wiele
ujść z rowów innych gmin, tak
jest m.in. od strony Skierniewic, jak również od strony gminy Łowicz. – Gdybyśmy mieli oczyszczać wszystkie rowy,
których ujścia są na naszym terenie, spółka musiałaby mieć
o wiele więcej pieniędzy – mówi
Werle. Dodaje, że działalność
spółki jest ograniczona, bo nieborowskim rolnikom nie zależy
na oczyszczaniu rowów w momencie, kiedy muszą za to płacić.
Gminy nie mają obowiązku odmulania rowów. Spółka
wodna, która działa na terenie
gminy Łowicz, oczyszcza jednak rowy, ale działalność spół-

Stała się ona ponownie tematem bezowocnej dyskusji radnych po wysłuchaniu informacji
z działalności Gminnej Spółki
Wodnej w Łowiczu, jaką przedstawił jej przewodniczący Jan
Sujkowski podczas sesji Rady
Gminy Łowicz 30 grudnia.
Radny Grzegorz Bąba spytał
go, czy dałoby się przeczyścić
rów biegnący między Parmą
w gminie Łowicz a Bobrownikami w gminie Nieborów, ponieważ przez to, że jest tak zaniedbany, woda z pól nie ma
gdzie spływać i zostaje przez
to na polach, powodując szkody. – To nie jest wcale taka
prosta sprawa – odparł Suj-

kowski. – Rów ten należy do
gminy Nieborów, a jej władze nie chcą go oczyszczać.
Wójt nieborowskiej gminy
Andrzej Werle tłumaczy, że na
jego terenie rowy nie są czyszczone, a to z kilku powodów. –
Po pierwsze działająca spółka
wodna ma bardzo niski budżet,
rzędu 10 tys. zł, za co niewiele
można zrobić – wyjaśnia Werle.
– Wynika to przede wszystkim
z tego, że rolnicy nie chcą płacić
składek. Sytuacja w Bobrownikach jest trochę inna, ponieważ
mieszkańcy tej miejscowości zadeklarowali, że chcą, by spółka
działała na ich terenie. Z drugiej
strony chodzi o kilku rolników,

Działka
po SKR po raz
szósty

Gmina Bielawy | Plan zagospodarowania

Piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych
nieruchomości
położonych w Chąśnie II o powierzchni około 1,5 ha nie przyniósł rozstrzygnięcia. Powodem
był kompletny brak zainteresowania działką. Trafiła więc ona
do wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
– Cena nie jest niska, ale to
interesująca działka i z dobrym
dojazdem – przekonuje przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Sołtysiak. Biegły rzeczoznawca wycenił działkę na
321.030 zł. Są to grunty po działającej kiedyś w tym miejscu
bazie Spółdzielni Kółek Rolniczych. Gmina próbuje sprzedać
te działkę już od 2008 roku. Do
tej pory bez skutku. 
mak
REKLAMA

ek wygląda różnie, w zależności od gminy. Teoretycznie
gminne spółki wodne podlegają władzom powiatowym, czyli
w tym przypadku łowickiemu
starostwu. Z drugiej strony nie
jest ono władne, by nakazać danej spółce oczyszczenie rowów,
jeśli władze gminy nie chcą.
– Kiedy było sucho, nikomu nie przeszkadzało, że rów
nie jest oczyszczany, ale teraz,
kiedy lata są bardziej mokre,
powstał problem – mówił radny Bąba. I choć postulował, by
Rada Gminy podjęła w tej sprawie jakąś decyzję, tak się nie
stało. Radni przyjęli informację o działalności spółki, ale bez
podnoszenia w jakikolwiek sposób sprawy rowu między Parmą
a Bobrownikami.
Po rozmowie na ten temat
z NŁ wójt Andrzej Werle obiecał, że zajmie się sprawą oczyszczenia spornego rowu.
jr

Kocierzew Południowy | Inwestycje

Kto rozbuduje
gminną bibliotekę?
10 lutego w Urzędzie
Gminy w Kocierzewie
Południowym otworzone
zostaną oferty do przetargu
na rozbudowę biblioteki.
Do istniejącego piętrowego
budynku dobudowana zostanie
część parterowa, która będzie
miała powierzchnię 204 m2. Powstanie w niej sala konferencyjna, która służyć będzie m.in. podczas obrad Rady Gminy. Sala ta
będzie miała powierzchnię 131
m2, obok niej powstanie zaplecze
sanitarne, kuchenne, magazynek
i pomieszczenia biurowe. Przerobione zostaną wszystkie instalacje w budynku, wymienione
pokrycie dachu na piętrowej części. Inwestycja ma być wykonana przed końcem października.
Na jej realizację gmina pozyskała 350 tys. zł dotacji z programu „Odnowa i rozwój wsi”.

Z tego samego projektu wiosną tego roku w Kocierzewie
powstanie nowy parking przy
Urzędzie Gminy i wymienione
zostaną chodniki. Przyznana na
ten cel dotacja wynosi 150 tys.
zł. Prace planowane są do końca
maja. Wykonawca zostanie wyłoniony w przyszłym tygodniu.
Na przetarg wpłynęła rekordowa
ilość ofert – 18, które są obecnie
sprawdzane. Rozbieżność cenowa jest od 228 do 336 tys. zł.
W Kocierzewie Południowym wszystkie zniszczone już
chodniki z płyt chodnikowych
zastąpi betonowa kostka. Będzie to w sumie 810 m2. Przy
Urzędzie Gminy – od strony weterynarii – powstanie parking na
22 samochody, zlikwidowane zostanie ogrodzenie między tym parkingiem a urzędem.
Przewidziany do utwardzenia
jest też wjazd do szkoły wokół
nowej apteki. 
mwk

Rzut okiem | ZIMA TRZYMA

Bliżej zalewu w Sobocie
Budowa zbiornika retencyjnego w Sobocie w okolicach mostu na Bzurze została już ujęta w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
na najbliższe 2 lata. Inwestycja
mogłaby się rozpocząć w 2011
roku, jeżeli gmina zdąży pozyskać teren pod jego budowę.
Pisaliśmy już o tym, że zbiornik ma powstać po prawej stronie
przed mostem na Bzurze, jadąc
z Bielaw do Soboty. Prawdopodobnie nie powstanie bezpośrednio na Bzurze, lecz raczej po
przegrodzeniu woda skierowana
zostałaby kanałem na bok, a tam
wykopany zostałby zbiornik.
Pracownicy WZMiUW pozytywnie ocenili teren pod koniec ubiegłego roku, ale wskazali, że warto byłoby go jeszcze
powiększyć o dodatkowe kilka

hektarów. W grę wchodzą tereny Skarbu Państwa, które użytkuje Stadnina Koni Walewice.
– Rozmowy zostały podjęte jeszcze z poprzednim dyrektorem,
kontynuowane z nowym, ale decyzję musi podjąć użytkownik,
tj. Agencja Nieruchomości Rolnych – mówi wójt. Gmina może
przejąć nieruchomość nieodpłatnie tylko pod warunkiem, że
w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy teren
przeznaczony jest pod cel publiczny. Gmina zamierza jak
najszybciej podjąć się zmian
w planie. Nie wiadomo, czy
zdąży, gdyż to kilkumiesięczna
procedura. Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych oczekuje
szybkiej deklaracji, czy będzie
w stanie pozyskać grunt na własność pod planowaną inwestycję. 
eb

Mróz czyni cuda. Ta mała piramidka to zamarznięta fontanna w ogródku przed kościołem na Korabce
w Łowiczu.

Gmina Kiernozia | Wniosek o parking

Gmina Kiernozia | Samorząd

Konieczne uzupełnienia

Trzynastka dla wójta

Radni Gminy Kiernozia
wprowadzili korektę planu odnowy wsi Kiernozia, o co prosił ich Urząd Marszałkowski.
Chodzi o wniosek na budowę
parkingu, jaki gmina złożyła
w pierwszej połowie grudnia.
Zmiana, jaką podjęli na ostatniej sesji 27 stycznia radni, dotyczy ilości miejsc parkingowych. W planie zapisane były
32 miejsca. Teraz, po poprawce,
są 32 miejsca dla samochodów
osobowych i dwa miejsca dla
samochodów ciężarowych.
Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie unijne w ramach
Programu Rozwoju i Odnowy
Wsi, już w tym roku mieszkańcy Kiernozi, jak i całej gminy

będą mogli zaparkować swój
samochód na nowym parkingu. Koszt budowy parkingu
wyceniono w projekcie na 700
tys. zł, z czego, jeśli wniosek
przejdzie, 85 % pokryją pieniądze z zewnątrz. Ma on powstać
w Kiernozi na przeciwko sklepu ABC przy drodze na Sanniki, na terenie, na którym jeszcze
cztery lata temu znajdował się
basen przeciwpożarowy.
Choć nie będzie strzeżony,
będzie jednak oświetlony i będzie miał na swoim terenie toaletę. Do tej pory mieszkańcy mogli parkować przy murze
okalającym pałac lub na rynku,
gdzie jednak jest ograniczona
ilość miejsc. 
jr

Wynagrodzenie rzędu
8568 zł brutto otrzyma
w najbliższym czasie,
oprócz comiesięcznej pensji,
wójt gminy Kiernozia
Zenon Kaźmierczak.
Jest to tzw. „trzynastka”, którą oprócz wójtów czy burmistrzów, otrzymują m.in. wszyscy urzędnicy oraz nauczyciele,
czyli pracownicy sfery budżetowej, w różnej wysokości.
W tym roku nie wymagało to
jednak opinii radnych. – Już
w zeszłym roku podjęta przez
radnych uchwała nie była konieczna – mówi sekretarz gmi-

ny Kiernozia Jarosław Bogucki
– Podjęliśmy jednak wówczas
taką uchwałę, bo taki punkt
mieliśmy zapisany w porządku obrad sesji jeszcze przed
otrzymaniem z delegatury Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Skierniewicach decyzji w tej
sprawie.
Dlatego w tym roku wynagrodzenie dla wójta zostało przyznane automatycznie.
– Jest to zgodne z prawem –
podkreśla Bogucki. – Radni nie
mogą bowiem wójtowi odmawiać czy obniżać wszelkich pochodnych od płac jak nagrody
jubileuszowe czy właśnie trzynastka. Wójtowi po prostu należy się ta trzynastka. 
jr
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Dlaczego odszedłem
dokończenie ze str. 1
Chodziło o to, że pewnej znanej osobie z Łowickiego przekazywali oni wskazówki, jak należy postępować, by uniknąć kary
za pobicie policjanta. 
Takie pobicie nie miało miejsca, ale były to rady, jak postąpić, gdyby do tego miało dojść.
Co więcej: przekazywano te
rady osobie, która była już wówczas w kręgu zainteresowania
łowickiej policji i później miała
przedstawione zarzuty. I jeszcze: osobie tej prokurator Prokuratury Apelacyjnej i wspomniany oficer przekazywali
informacje ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę
Apelacyjną i KWP, a które to
wiązało się z osobami z naszego terenu. Istniało przy tym podejrzenie ujawnienia tajemnicy
służbowej. Wreszcie: odbiorca
tych cennych informacji utrzymywał z owym prokuratorem
PA i z oficerem KWP kontakty
– jak je określa były komendant
– towarzysko-wódczane.
Wszystkie zdobyte materiały młodszy inspektor Ruta wraz
z jeszcze jednym policjantem
osobiście przekazali do Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
Wydawałoby się, że będą tego
konsekwencje. Były – tylko nie
takie, jakich się komendant spodziewał. Wprawdzie prokuratura w Legnicy wszczęła postępowanie w sprawie owego oficera,

ale o działaniach w sprawie prokuratorów komendantowi Rucie
nie wiadomo.
Kilka miesięcy później doszło
do głośnej sprawy rzekomego samouwolnienia się podejrzanego,
drobnego złodzieja, zaprowadzonego na przesłuchanie do łowickiej prokuratury. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec
niego dozór – a ten pod nieuwagę policjanta po prostu poszedł
do domu. Uciekł? Nie – bo jak
twierdzi Ruta, właściwie od tego
momentu był wolny, miał tylko
obowiązek w ciągu 48 godzin
odebrać z komendy swoje rzeczy zabezpieczone w depozycie
w chwili zatrzymania. Policja
wprawdzie przywoziła zawsze
w takich sytuacjach delikwenta
na komendę, by depozyt odebrał
od razu i dopiero wtedy go puszczała – a tu nie było kogo przywieźć, bo zniknął – ale właściwie formalnie nie było podstaw
do wsadzania go raz jeszcze do
samochodu. Mimo takiego stanu
faktycznego, w Łowiczu pojawili się funkcjonariusze policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych
i dokonali zatrzymań kilku policjantów. Później jeden z nich
w raporcie stwierdził, że funkcjonariusz BSW mu powiedział:
Ty nas nie interesujesz, mów
wszystko na Rutę. To był dla komendanta pierwszy sygnał, że
komuś zawadza.
Drugi sygnał przyszedł krótko potem. Do Komendy Powia-

Łowicz | Wizyty duszpasterskie

Kogo odwiedzi ksiądz
Parafia katedralna
Księża z łowickiej katedry
udadzą się dzisiaj, 4 lutego po
godz. 16. z kolędą do łowiczan
mieszkających przy ulicy Nadbzurzańskiej i Sochaczewskiej.
W piątek, 5 lutego od godz. 16.
duszpasterze odwiedzą parafian
przy ul. Kopernika. Natomiast
w sobotę, 6 lutego od godz. 10.
udadzą się do mieszkańców
ulic: Ikara, Dedala, Poprzecznej
i Arkadyjskiej. W przedostatni
dzień kolędy, w poniedziałek,
8 lutego od godz. 16.00 rozpocznie się kolęda u mieszkańców ulicy Tkaczew i Mostowej.
Z kolei we wtorek, 9 lutego także od godz. 16. księża udadzą
się do parafian mieszkających
przy ul. Chrobrego, Sobieskiego, Jagielońskiej, Wyszogrodzkiej i Wyzwolenia.
Parafia Świętego Ducha
Czwartek, 4 luty od godz.
16. – ul. Mickiewicza (dwóch
kapłanów), ul. Wieniawskiego, ul. Moniuszki, ul. Kurpińskiego (dwóch kapłanów), od
godz. 19. – ul. Młyńska (jeden
kapłan). Piątek, 5 luty od godz.
16. – ul. Szymanowskiego i ul.
Piątkowska (jeden kapłan), od
godz. 19. ul. Zduńska (czterech kapłanów). Sobota, 6 luty
od godz. 9. - ul. Rzemieślnicza

i ul. Partyzantów (dwóch kapłanów). Poniedziałek, 8 luty
od godz. 16. – ul. Jasna (jeden kapłan), ul Górna (jeden
kapłan), ul. Działowa (jeden
kapłan), od godz. 19. ul. Stanisławskiego 1 (z wejściem od
ul. Konopackiego) (jeden kapłan). Wtorek, 9 luty od godz.
16. – ul. Bielawska (dwóch
kapłanów), ul. Stanisławskiego – numery nieparzyste pomiędzy Nowym Rynkiem a ul.
Kurkową (jeden kapłanów).
Środa, 10 luty od godz. 16. –
ul. Długa (dwóch kapłanów),
ul. Stanisławskiego – numery
parzyste pomiędzy ul. Długą
a ul. Starościńską ( jeden kapłan).
Parafia Chrystusa Dobrego
Pasterza
Do końca tygodnia księża
z kościoła przy ul. Jana Pawła II odwiedzać będą parafian.
W czwartek, 4 lutego od godz.
15. wizyty duszpasterskie prowadzone będą na ul. Łyszkowickiej. W piątek, 5 lutego od
godz. 15. księży przyjmą mieszkańcy ulic: Chmielińskiej, Kaźmierczaka,
Oczykowskiego
i Tarczyńskiego. W sobotę od
godz. 10 – ul. Łódzkiej i Makowiska. n

towej Policji w Łowiczu zjechała kontrola, a upoważnienie do
jej przeprowadzenia przedłożył policjant, który wcześniej tu
pracował, do którego Ruta miał
zastrzeżenia i który na własną
prośbę odszedł do Komendy
Wojewódzkiej.
Trzeci sygnał był już bardzo
wyraźny. Oficer KWP w Łodzi,
o którym było w materiałach
dostarczonych do Łodzi przez
Rutę, został wprawdzie odsunięty od prowadzonych wcześniej spraw, ale dostał w zakresie nowych obowiązków nadzór

odbiorca tych cennych
informacji utrzymywał
z owym prokuratorem
PA i z oficerem KWP
kontakty towarzyskowódczane
nad rejestracją śledztw i dochodzeń. Niby tylko statystyka,
a jednak: kontrolując dokumenty, KPP w Łowiczu zarzucił
Rucie, że błędnie prowadzono
w Łowiczu rejestrację spraw,
przez co tworzono błędny obraz
bezpieczeństwa w powiecie. –
Jak twierdzi były komendant –
powoływał się na nowe przepisy,

podczas gdy odnosił się do dat,
w których obowiązywały jeszcze stare.
– Ale to był kolejny dowód, że
idzie o moją osobę – mówi dziś
Adam Ruta. – To był logiczny
ciąg zdarzeń, który powiązałem
z wiedzą, którą miałem. Wynikało z ustaleń, że pewne osoby
objęte działaniami policji będą
robiły wszystko, bym odszedł ze
stanowiska. I dlatego, znając tę
sytuację, zebrałem kadrę i powiedziałem, że podjąłem decyzję o odejściu. Wiedziałem, że
to są rzetelni, uczciwi policjanci, ale każdemu może zdarzyć
się błąd. Honor mi nie pozwalał,
bym się chował za ich plecami,
by z mojego powodu czepiano
się ich za byle co.
A w takich sytuacjach, jak
dopuszczenie do wyskoczenia
z okna radnego Dariusza M. czy
ostatnio sposób postępowania
wobec pijanego kierowcy w Placencji (patrz poprzedni NŁ) – robiono by wszystko, by go utrącić
– tego Ruta jest pewien. Tymczasem jego następcy włos z głowy
za te niedopatrzenia nie spadł.
– Straciłem też wtedy wiarę w to, co robię – dodaje. Wierzyłem, że prawo jest jednakowe
dla wszystkich, bez względu na
zajmowane stanowisko, zawód,
sprawowane funkcje i powiązania towarzyskie. Wkładałem
serce w tę pracę, poświęcałem
czas i zdrowie, bywałem w komendzie w nocy, sprawdza-

Gmina Bolimów|Odśnieżanie

Pług dla woźnego z Kęszyc
W warsztacie sekcji obsługi działającej przy Urzędzie
Gminy Bolimów został skonstruowany w ubiegłym miesiącu pług do ciągnika. Nietypowe zamówienie złożyła szkoła
w Kęszycach. – Teren wokół
placówki jest bardzo rozległy,
a woźny nie radzi sobie ręcznie
z jego odśnieżaniem. Pług wyREKLAMA

konali nasi pracownicy z materiałów, które miały trafić na
złom. Koszt był więc znikomy
–wyjaśnia kierujący sekcją Jacek Paprocki. Wzięto pod uwagę fakt, że zima nie zamierza
zbyt szybko w tym roku zelżeć.
Pług miał okazję sprawdzić się
jeszcze przy pierwszym ataku
śniegu na początku stycznia. eb

łem patrole o każdej porze, dwa
razy z komendy wylądowałem
w szpitalu, za drugim razem lekarz w Skierniewicach powiedział, że organizm jest wyeksploatowany. Nagonka odebrała
mu chęci, by ciągnąć to dalej.
I choć kilka dni po rezygnacji,
do powrotu do policji namawiał
go osobiście zastępca komendanta głównego, choć przekonywał, że „takich ludzi resort nie
powinien się pozbywać” – było
mu miło, ale odmówił.
Bo wiedział, że ktoś w Łodzi i w Łowiczu nadal pod nim
kopie. Tego potwierdzeniem
jest to, że pół roku po sprawie
konwojowania został wezwany do zamiejscowego ośrodka Prokuratury Okręgowej
w Skierniewicach. Wpłynęło
tam zawiadomienie o rzekomym
przekroczeniu przezeń uprawnień przez podpisanie w 2000
roku porozumienia z burmistrzem Łowicza, w myśl którego
policjanci konwojowali do banku kasjerki Urzędu Miejskiego.
Komenda zdołała za pieniądze
z tego porozumienia kupić Skodę, która służy policjantom do
dziś. A kierujący zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa nie dołączył do niego
najważniejszego dokumentu:
zarządzenia Komendanta Głównego Policji dającego podstawy
prawne do takich porozumień
z samorządami. Sprawę ostatecznie chyba umorzono, bo

Wierzyłem, że prawo
jest jednakowe
dla wszystkich,
bez względu
na zajmowane
stanowisko, zawód,
sprawowane
funkcje i powiązania
towarzyskie.
Ruty ponownie nie wzywano,
nie postawiono mu zarzutów –
ale to był sygnał czwarty.
I dlatego odszedł. Mimo że za
jego czasów, przy rosnącej w całym kraju liczbie kradzieży samochodów, w powiecie łowickim ta liczba zmalała o 20%,
że kradzieży z włamaniem było
mniej o 25%, że bandytyzm
drogowy prawie wyeliminowano, że wsadzono za kratki najgroźniejszych przestępców, że
liczbę godzin zwolnień chorobowych 145 policjantów łowickiej komendy zmniejszył
z 4643 dni w roku 1998 do 1631
w roku 2003. I siedział cicho do
dziś. Do chwili, gdy insp. Galant powiedział, że przejmował
komendę w „nie najlepszej sytuacji”. To jak określić jej sytuację
dzisiejszą, z którą będzie musiał
się zmierzyć nowy komendant?
Gdy pijanego w sztok mężczyznę leżącego obok jego samochodu zatrzymuje się do wytrzeźwienia, ale w tym czasie
nie robi wszystkich możliwych
czynności, by udowodnić, że to
on kierował? n

Bolimów | Wodociągi

Awaria w hydroforni
W wyniku awarii prądu
10 stycznia doszło do spalenia
silnika w hydroforni
w Bolimowie, położonej
przy kompleksie sportowym.
Nie było problemów z dostawą wody dzięki temu, że funkcjonuje tu system studni połączonych. W przypadku, gdy

jedna jest wyłączona, wskazany
teren obsługuje druga studnia.
Remont stacji uzdatniania wody
prowadzi od tego czasu firma
Cewokan z Łowicza. – Prace
potrwają jeszcze około dwóch
tygodni – mówi Jacek Paprocki
z sekcji remontowo-budowlanej
Urzędu Gminy w Bolimowie.
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Bocheń|Przedszkole

Fundacja
nadal będzie
gospodarzem
Dzięki otrzymaniu przez
Fundację Familijny
Poznań, która prowadzi
przedszkole w Bocheniu
od jesieni 2008 r., dotacji
unijnej na prowadzenie
działalności, od marca
przez kolejne 20
miesięcy to fundacja
będzie pokrywać koszty
utrzymania tej placówki.
Tym samym spadł z władz
gminy obowiązek płacenia na
rzecz przedszkola, który obowiązywał od początku listopada.
Do niepublicznej placówki
uczęszcza obecnie jedenaścioro dzieci w wieku przedszkol-

Przedszkole w Bocheniu. W zajęciach plastycznych chętnie uczestniczą wszystkie przedszkolaki.

Łyszkowice|PSP Łowicz

15 tys. zł na samochód
Uchwałę w sprawie przyznania 15 tys. zł pomocy finansowej dla powiatu łowickiego
z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-terenowego dla jednostki straży zawodowej w Łowiczu przyjęli radni
gminy Łyszkowice.
– Taką samą uchwałę podejmowaliśmy w ubiegłym roku,
REKLAMA

ale nie doszło wtedy do zakupu
samochodu. Wtedy strażacy poprosili nas o uwzględnienie pieniędzy w kolejnym budżecie,
do czego właśnie się przychylamy – tłumaczył przewodniczący Rady Gminy w Łyszkowicach Edward Warda. Radni nie
mieli pytań i przyjęli uchwałę
jednogłośnie. 
mak

nym do lat 5 z Bochenia i okolicznych wiosek. Oddział ruszył
w ubiegłym roku od połowy listopada. Jedna z sal bocheńskiej
Szkoły Podstawowej została
wówczas wyposażona przez poznańską fundację w meble, zabawki oraz pomoce naukowe.
W ubiegłym roku gmina
miała za zadanie m.in. bezpłatnie udostępnić ogrzewaną salę.
Natomiast fundacja zapewniła
pomoc finansową na zatrudnienie pedagoga.
Dotychczasowa
umowa
skończyła się 31 października.
Od początku listopada na podstawie umowy-zlecenia gmina
dawała pieniądze na każdego
przedszkolaka. Przy jedenastu
maluchach koszt miesięczny
ze strony gminy wynosił około
4,5 tys. zł.
jr

Gmina Łyszkowice|Budżet 2010

Najwięcej na stadion
Jednogłośnie i bez dyskusji
radni gminy Łyszkowice
przyjęli 27 stycznia budżet
na 2010 rok. Na inwestycje
w tym roku gmina
wyda blisko 3,9 mln zł –
przy łącznych wydatkach
około 16,3 mln zł.
Największym
wydatkiem
w budżecie będzie budowa trybun z częściowym zadaszeniem, ogrodzeniem stadionu
i nową bieżnią wokół niego
w Łyszkowicach. W budżecie
zapisano na tę inwestycję ok.
1,9 mln zł. Gminie udało się pozyskać 500 tys. dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. łódzkiego.
Przetarg na wyłonienie wykonawcy tej modernizacji ma być
rozstrzygnięty 12 lutego i prace mają szansę rozpocząć się
już wczesną wiosną. – Przetarg
jest ogłoszony i cieszy się powodzeniem. Już trzy pierwsze
firmy wyraziły zainteresowanie
robotami i pobrały specyfikacje
–mówił podczas sesji wójt Włodzimierz Traut.
REKLAMA

Ponadto gmina zamierza kupić dwa samochody: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach i dla mniejszej jednostki
w Stachlewie. Dla pierwszej
z tych jednostek ma być to średniej wielkości samochód gaśniczy, dla drugiej mniejszy pojazd
terenowy. Na ten cel zarezerwowano 801.500 zł. W tym przypadku gmina też starała się
o dofinansowanie z zewnątrz
w wysokości 85% wartości zakupu samochodów. Kosztujący 10 tys. zł wniosek został
złożony już w ubiegłym roku.
Umowa na dofinansowanie
z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi została podpisana 1 lutego. – Oprócz tego liczymy, że
uda nam się otrzymać samochód marki Jelcz, który będzie
wycofywany z jednostki straży
zawodowej w Łowiczu – dowiedzieliśmy się od jednego ze strażaków. Decyzje w tej sprawie
jednak jeszcze nie zapadły.
Na budowy dróg i chodników
zapisane jest łącznie 685 tys. zł.
Zrobiona ma być droga z Gzinki
do Wrzeczka Borowin (o długości ok. 1.4 km), Czatolin pod Kalenice (ok. 880 m), chodniki na

ul. Chełmońskiego (ok. 190 m)
i na Baczyńskiego (ok. 190 m)
w Łyszkowicach. Oprócz tego
gmina przekazała pomoc publiczną powiatowi łowickiemu (150 tys. zł) na budowę
drogi w ul. Księstwa Łowickiego. Radni podjęli odrębną uchwałę w tej sprawie.
W ubiegłym roku wykonany został chodnik wzdłuż tej drogi.
Remonty w Szkole Podstawowej w Łyszkowicach mają pochłonąć 330 tys. zł. Za tę kwotę wykonana ma zostać m.in.
elewacja zewnętrzna. Na budowę boiska szkolnego ze sztuczną murawą przy zespole szkół
w tej miejscowości zapisane
w budżecie zostało 300 tys. zł.
– To duży zespół szkół i boisko
z normalną trawą nie sprawdzi
się. Przy dużej ilości zajęć sportowych zwykła trawa by nie wytrzymała. Dlatego chcemy tam
sztuczną murawę – przekonywał wójt. Na budowę ogrodzenia SP Łyszkowice zapisano 30
tys. zł.
W budżecie zaplanowano też
częściową płatność za budowę
oddanego pod koniec ubiegłego roku przedszkola w Łyszko-

Włodzimierz
Traut
wójt gminy
Łyszkowice
To dobry budżet.
Otrzymaliśmy
dofinansowanie
modernizacji stadionu
i zakupu samochodów
dla straży. Będziemy
robili kilka dróg
i ponadto przekazujemy
150 tys. zł pomocy
finansowej dla powiatu
na wykonanie ulicy
Księstwa Łowickiego.
Przekazujemy też
15 tysięcy zł na zakup
samochodu dla straży
zawodowej z Łowicza.
wicach – 120 tys. zł i organizację nowoczesnego placu zabaw
przy przedszkolu – 120 tys. zł.
Plac zabaw z ławkami i miejscem do wypoczynku dla rodziców ma być ogólnodostępny po
godzinach pracy przedszkola.
Zakupy komputerów dla gminy
mają kosztować 10 tys. zł. mak

Kiernozia|OSP

Pieniądze na samochód
27 stycznia radni gminy Kiernozia zarezerwowali 700 tys. zł
w budżecie na kupno samochodu dla kiernozkiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Za te pieniądze, w drodze
przetargu, ma zostać zakupiony średni samochód gaśniczy.

Jego koszt to ok. 700 tys. zł, ale
85% pieniędzy ma pochodzić
z Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego przez
Urząd Marszałkowski. Dlatego,
prawdopodobnie ostatecznie,
wkład własny gminy Kiernozia
będzie wynosił ok. 112 tys. zł.jr
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Przedwyborcze inwestycje drogowe
Tylko radny Władysław Pietrzak głosował
przeciwko uchwale budżetowej na 2010 rok
29 stycznia podczas sesji Rady Gminy Bielawy.
Pozostałych 14 radnych nie miało uwag
do projektu wójta Sylwestra Kubińskiego,
który był zresztą dokładnie omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji kilka dni wcześniej.
Dochody gminy w tym
roku mają wynieść 12,451 mln
zł. Wydatki zaplanowano na
15,529 mln zł. Ponad trzymilionowy deficyt wzbudził właśnie
sprzeciw radnego Pietrzaka. –
W trzecim roku kadencji taki
deficyt? To chyba jest budżet
przedwyborczy. Ja, stary człowiek, prosiłem pana, panie wójcie, o zatrudnienie osób do ściągania dotacji unijnych, żebyśmy
nieco odciążyli nasz budżet.
Inne gminy robią za pieniądze z zewnątrz boiska, świetlice czy wodociągi. My robimy
w tym roku drogi na kredyt,
a mi się wciska drogę w Wojdówce, która jest utwardzona,
zamiast chodnika na ul. Warszawskiej w Sobocie – dość długo mówi radny Pietrzak.
Budżet przyszłości
Radny Dariusz Topolski z Waliszewa wskazywał natomiast,
że każda gmina zaciąga kredyty
na inwestycje. – Podobnie rolnicy, którzy robią duże inwestycje, posiłkują się kredytami
i to nie na kilka lat, ale kilkadziesiąt – mówił. Podkreślał, że radni liczą na to, że wartość kosztorysowa inwestycji znacznie
spadnie po przetargach. Podał
nawet przykład ubiegłorocznej
inwestycji. Kosztorys zakładał,
że budowa oświetlenia ulicznego w gminie będzie kosztowała 1,2 mln zł, a ostatecznie
był to koszt około 500 tys. zł.
– W ubiegłym roku planowaliśmy już, że kompleksowo rozwiążemy sprawę oświetlenia,
a w tym roku zajmiemy się drogami. Budowa dróg kosztuje
więcej niż lamp, stąd i deficyt
wyższy. To jest budżet przyszłoREKLAMA

ści, nie możemy stać w miejscu
– bronił budżetu wiceprzewodniczący rady Krzysztof Chlebny.
– Może nie jesteśmy w czołówce w zakresie pozyskiwania środków europejskich, ale
wnioski są pisane. W tym roku
np. przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z pieniędzy unijnych budowy świetlicy w Sobocie oraz rewitalizacji
rynku w Bielawach – wyjaśniał
z kolei wójt.
Boisko kością niezgody
Radny Pietrzak nie omieszkał przypomnieć spraw sprzed
kilku lat. – Dożynki wojewódzkie miały być promocją gminy,
a były wyrzuceniem pieniędzy
gminnych w błoto – mówił.
Zarzucał ponadto problemy
z budową boiska gminnego
w Bielawach. – Kto pozwolił to
robić Returnowi? W ubiegłym
roku nie było komu reklamować,
tylko sprzęt gminny naprawiał
płytę boiska na nasz koszt. Komisja rewizyjna powinna sprawdzić dokładnie to rozliczenie
kosztów z wykonawcą – kierował
zarzuty do wójta Kubińskiego.
– W rozmowie osobistej, panie radny, powiedział mi pan,
że jeżeli nie przekonam radnych do wprowadzenia budowy chodnika na ul. Warszawskiej w Sobocie zamiast drogi
w Wojdówce, to będę miał wojnę. Stąd pewnie ten szereg uwag
– odpowiedział wójt Kubiński.
Przypomniał następnie dokładnie sprawę budowy boiska w
Bielawach, kiedy to pierwszy
wykonawca wyłoniony w drodze przetargu popełnił samobójstwo, a szukanie kolejnego
na jesieni było trudne. Zgłosiła
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się tylko firma Return z Sannik.
Pierwsza firma zdążyła natomiast wybrać 5 metrów piachu,
aby nawieźć ziemię, mimo że
w projekcie był zapis tylko
o nawiezieniu kilkudziesięciu
centymetrów ziemi, aby wyrównać nawierzchnię. Wykonawca chciał inwestycję zrobić
porządnie. – Konsultowałem
wówczas z całą Radą Gminy,
czy zwracamy pieniądze unijne, czy decydujemy się na podjęcie prac zimą. Nie chcieliście
państwo stracić dofinansowania. A ubijanie ziemi powinno
trwać dłużej. Kilkakrotnie zgłaszaliśmy reklamacje – opowiadał wójt perypetie z inwestycją.
Wykonawca sam podejmował
próby ubicia nawierzchni, ale
gmina w ubiegłym roku zdecydowała się zrobić to lepiej
sama, a kosztami obciążyć firmę Return. Prace te kosztowały 40 tys. zł. – Większość faktur
wykonawca zapłacił. Pozostało
jeszcze 8,9 tys. zł i gmina zamierza wystąpić o zwrot tych
pieniędzy na drodze sądowej
w najbliższych dniach – dodał
wójt. Nadmienił ponadto, że

rozliczenie prac, jakie wykonano gminnym sprzętem, radny Pietrzak dostał na piśmie.
Na co owe 3 mln zł
Dokładnie na wydatki inwestycyjne w budżecie zarezerwowano 3.321.075 zł. Wśród
nich najwięcej pochłonie budowa dróg. Zaplanowano bowiem przebudowę ciągu dróg
na odcinku Oszkowice – Orenice – Łazin za 600 tys. zł, modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w Bielawskiej Wsi do Brzozowa (1,1 km)
za 170 tys. zł, przebudowę drogi Borówek – Kolonijka (0,6
km) za 85 tys. zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piotrowice – Gaj
(1,3 km) za 220 tys. zł, przebudowę drogi Chruślin Kościelny
– Traby (1,05 km) za 210 tys. zł,
przebudowę drogi w Bielawach
(1 km) za 60 tys. zł, drogi
w Walewicach (0,4 km) za 80
tys. zł. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi
Sobota – Wojdówka (0,6 km)
za 100 tys. zł oraz drogi Oszko-

wice – Stare Piaski (3,5 km) za
15 tys. zł, jak również 3 tys. zł
na zakup gruntów pod drogę
w Brzozowie. Przewidziano
także 30 tys. zł – jako pomoc finansową dla starostwa w Łowiczu – na przebudowę drogi powiatowej w Nowym Chruślinie.
Oprócz dróg znalazła się
w projekcie budżetu dokumentacja techniczna na przebudowę
sieci wodociągowych w Trabach, Wojewodzy i Gaju. Chodzi tu o wymianę sieci z azbestu za 50 tys. zł. Z kolei 17,7
tys. zł zaplanowano na budowę systemu e-usług. 451 tys.
zł zaplanowano na dobudowę
oświetlenia ulicznego w wielu
miejscowościach: Bielawach,
Bielawskiej Wsi, Piotrowicach
– Gaju, Brzozowie, Janinowie, Sobockiej Wsi, Chruślinie,
Emilianowie, Helinie, Wojdówce, Psarach, Piotrowicach oraz
Boguminie.
Prawie 63 tys. zł zaplanowano na odmulanie rowów, prawie
195 tys. zł na remonty i naprawy w budynkach komunalnych,
15 tys. zł na remonty strażnic
OSP. 
eb

Sobota:
nie tylko budowa
świetlicy
W związku z planowanym
wystąpieniem o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
budowy świetlicy wiejskiej
w Sobocie, niezbędne było
uchwalenie przez Radę Gminy
Bielawy Planu Odnowy Miejscowości, który ma być załącznikiem do wniosku. Uchwalono go 29 stycznia jednogłośnie.
Plan na lata 2010 – 2017 zawiera
plan inwestycji na najbliższe lata
w tej miejscowości. Po budowie
świetlicy planuje się rozbudowę chodnika na ul. Łowickiej,
modernizację sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, Parkowej i Szkolnej, budowę oczyszczalni ścieków, remont dachów
na szkole, budowę chodnika na
ul. Warszawskiej, remont dróg
gruntowych i zatok parkingowych, termomodernizację szkoły, przebudowę boiska sportowego położonego przy szkole,
zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, przebudowę rynku
oraz oznakowanie szlaków rowerowych. W programie można
na każdym etapie dokonywać
zmian. 
eb

Gmina Chąśno:
podwyżki
dla nauczycieli
Radni gminy Chąśno jednogłośnie podjęli uchwałę regulującą wysokość dodatków do
wynagrodzeń dla nauczycieli
pracujących w szkołach na terenie gminy. Podniesiona została wysokość dwóch dodatków:
za wychowawstwo klasy z 35
do 60 zł oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu z 35 do 40 zł
miesięcznie. Wysokość innych
dodatków nie była zmieniana. Uchwała wcześniej została
uzgodniona z działającymi na
terenie nauczycielskimi związkami zawodowymi. Poprzednia
regulacja wysokości dodatków
została przeprowadzona przed
rokiem. 
mak
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Dwie łowickie licealistki
w finale olimpiady

Rzut okiem | Osiedlowa choinka w Dwójce

Gmina Domaniewice | Finanse 2010

o losach Polaków na Wschodzie. str. 16

Budżet bez
niespodzianek
Uchwalony przez Radę Gminy Domaniewice
29 stycznia budżet na rok bieżący
niewiele różni się od projektu
przedstawionego pod koniec minionego roku
przez wójta Mirosława Redzisza.

Od ponad 10 lat zarząd osiedla Dąbrowskiego w Łowiczu organizuje zabawę choinkową. 23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 bawiło się ponad
sto osób. Dzieciom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. W rolę Mikołaja rozdającego prezenty wcielił się wiceburmistrz Bogusław Bończak. Zarząd osiedla przekazał na rzecz szkoły rower ufundowany przez Barbarę Palos. Będzie on wykorzystywany podczas kursów na kartę rowerową. 
eb

Głowno | Kontrowersje wokół wymiany drzwi

Jak nie chcesz,
niczego nie podpisuj
Jeszcze długo będzie odbijała się czkawką 76-letniej głowniance z osiedla
Kopernika niedawna wymiana drzwi wejściowych do jej mieszkania. Wymiana,
której – jak dziś twierdzi jej rodzina – nie chciała, a jednak na nią przyzwoliła.
Renata PiechutMachnicka
renatapm@nowlow.pl

– Ci panowie w ogóle nie
chcieli słyszeć, że siostra nie
chce tych drzwi. Wcisnęli je jej
na siłę. Nawet nie miała się kogo
poradzić, bo sąsiadów nie było,
a inni to też ludzie starsi, schorowani – opowiada siostra 76-latki. Spisali jej dane z dowodu.
Jeszcze zażyczyli sobie herbaty.
Jej stare drzwi wyjęli i wyrzucili na śmietnik, podsunęli umowę
do podpisania – opowiada siostra właścicielki nowych drzwi.
– Od strony prawnej i papierkowej wszystko jest ok – utrzymuje tymczasem właściciel firmy, która drzwi głowniance
wymieniła. Pytaliśmy go o to,
w jaki sposób jego firma pozyskuje klientów na terenie Głowna. Wyjaśnił, że jednego dnia
jego pracownicy chodzą od
drzwi do drzwi i zapisują osoby,
które z usługi zakupu i wymiany drzwi są skłonne skorzystać.
Spisują też ich dane, by na-

stępnie je zweryfikować – i jak
wnioskujemy – sprawdzić ich
ewentualną zdolność kredytową, bo usługa zasadniczo przewiduje płatność w ratach.
Po jednym, dwóch dniach
pracownicy firmy pojawiają się
u zdecydowanych – jak podkreśla właściciel firmy – i tylko
zdecydowanych klientów i dokonują wymiany drzwi. Dopiero po wykonaniu usługi klient
podpisuje umowę, w której decyduje się na zapłacenie za zakup drzwi wraz z montażem
w ratach. Właściciel firmy nadmienia, że na odwrocie umowy
widnieje zapis, że klient nie ma
zastrzeżeń do wykonanej usługi. Podpisanie takiego glejtu
jest zatem jednoznaczne z zaakceptowaniem wykonanej usługi,
a co za tym idzie – zobowiązaniem do zapłacenia za nią.
– Siostrze wystawili za te
drzwi kwotę 990 zł. Ona to
podpisała – opowiada dalej nasza rozmówczyni. Chciała dać
gotówkę, ale ci panowie powiedzieli, że nie są upoważnieni do wzięcia pieniędzy. Miała
spłacać raty. Umowa z towarzystwem finansowym, które kre-

dytuje usługi wspomnianej firmy (nazwisko interweniującej
w naszej redakcji głownianki
i nazwę firmy pozostawiamy do
wyłącznej wiadomości redakcji), która przyszła po ponad 10
dniach od dnia zrealizowania
usługi, przewidywała spłatę należności za usługę w 36 ratach.
– Próbujemy porozumieć się
z bankiem, by spłacić tę kwotę
w całości już teraz, a nie przez 3
lata na 20% – dodaje dalej siostra właścicielki nowych drzwi.
Tymczasem właściciel firmy, która drzwi wymieniła,
utrzymuje, że o usłudze wykonanej pod przymusem nie ma
mowy. Podkreśla, że właścicielka mieszkania otrzymała umowę, z którą – jak mówi – pewnie się zapoznała. Mówi, że ma
na to trzech innych świadków.
Podkreśla również, że nawet
w sytuacji, gdyby kobieta początkowo zapisała się do wymiany drzwi, ale później by się
rozmyśliła, dzwoniąc do niego
jeszcze przed montażem, mogłaby się z usługi wycofać. Dodaje, że mogła też odstąpić od
umowy kredytowej. Ponoć wystarczył tylko jeden telefon do

właściciela, by mogła za wymienione drzwi zapłacić gotówką.
Siostra kobiety tymczasem
utrzymuje, że została ona skołowana, że nie wiedziała, co podpisuje i czym podpis ten skutkuje. Teraz chce jak najszybciej
spłacić ciążące na niej zobowiązanie kredytowe wobec banku,
który zakup drzwi i ich montaż skredytował. Niezależnie od
tego, czy zainteresuje sprawą
powiatowego rzecznika konsumentów. Warto więc konsultować proponowane nam umowy z kimś, kto sprawniej niż
76-latka poradzi sobie z przeczytaniem ich zapisów. Złożenie podpisu pod umową – na
dodatek taką, w której wyraźnie
napisane jest, że klient nie ma
zastrzeżeń do wykonanej usługi – jest jednoznaczne z akceptacją zaistniałej sytuacji. Trzymajmy się lepiej zasady – jak
czegoś nie chcesz, nie podpisuj,
a jeśli na jakiś zakup lub usługę gotowy jesteś się zdecydować, najpierw dokładnie przeczytaj umowę, by zapoznać się
z ciążącymi na Tobie zobowiązaniami. n

Po stronie dochodów budżet
zakłada kwotę 9.898.565,55
zł, a po stronie wydatków
11.068.565,55 zł. Deficyt
w wysokości 1.170.000 zł ma
być pokryty środkami pochodzącymi z kredytu i wolnych
środków.
Subwencja
wyrównawcza
przekazywana gminie z budżetu państwa ma wynieść
1.870.121. zł, a oświatowa –
2.990.668 zł. W sumie wydatki
bieżące na oświatę i wychowanie zaplanowano na 4.017.600
zł, w tym 2.059.700 zł na szkoły podstawowe, 1.143.000 – na
gimnazjum, 186.000 zł na oddziały przedszkolne w szkołach
i 225.000 zł na przedszkola. Pomoc społeczna w 2010 roku pochłonie ok. 1.594.245 zł, spłata kredytu w BSZŁ i pożyczki
z WFOŚ łącznie 506.182 zł.
Na funkcjonowanie Gminnego
Ośrodka Kultury zaplanowano 337.000 zł, a na utrzymanie
OSP 89.950 zł.
Inwestycje
za dwa i pół miliona
W planie tegorocznych inwestycji najpoważniejszą będzie
kolejny, ostatni już, etap budowy kanalizacji w Domaniewicach, Skaratkach pod Rogóźno
i Krępie. W przyszłym roku na
ten cel gmina planuje wydatkować 1.109.517 zł. Przypominamy, że na tę inwestycję (której całkowity koszt to 4.847.464
zł) do roku 2009 wydano już
3.737.947 zł. Prace prowadzi
firma PPHU Wodociągi i Kanalizacje z Głowna.
Drugą poważną inwestycją
będzie pierwszy etap budowy
kompleksu sportowego przy
gimnazjum za 630.126 zł. Łączny koszt rozpisanej na dwa lata
budowy skalkulowany został na
1.230.126 zł. Gmina ubiega się
o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Może
uzyskać na ten cel maksymalnie pół miliona.

Następnym istotnym przedsięwzięciem będzie kolejny
etap rozbudowy ciągu żywieniowego w Szkole Podstawowej w Domaniewicach. Do prac
gmina zamierza przystąpić po
dwuletniej przerwie spowodowanej najpierw śmiercią właściciela firmy wykonującej rozbudowę, a następnie brakiem
środków na jej kontynuację.
Gmina musi wznowić prace
w 2010 roku, by nie wygasło
pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana w cyklu 3-letnim, docelowo stołówka obsługiwać ma podstawówkę
i gimnazjum w Domaniewicach
oraz SP w Skaratkach, dokąd
posiłki będą dowożone. W tym
roku na prace budowlane gmina
przeznaczy 244.000 zł, a koszty
całej rozbudowy skalkulowano
na 1.586.000 zł.
W 2010 r. planowana jest też
przebudowa półkilometrowego
odcinka ulicy Górnej w Domaniewicach za 100.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Stroniewicach (300 mb) za 50.000
zł oraz przebudowa drogi nad
Okrętem do Rogóźna za 200
tys. zł. Na drogi stanowiące
dojazdówki do pól gmina będzie starała się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto w projekcie wydatków inwestycyjnych uwzględniono modernizację i naprawę
dziurawego dachu na budynkach gospodarczych w Urzędzie Gminy za 40.000 zł, ogrodzenie działki przy urzędzie za
30.000 zł; zakup dwóch agregatów prądotwórczych – do OSP
Rogóźno i oczyszczalni ścieków – za 4.000 zł każdy, zakup
drukarki do drukowania aktów stanu cywilnego za 5000 zł
i zakup komputera na potrzeby
ewidencji środków transportowych za 4000 zł.
W sumie na inwestycje
w 2010 roku Rada Gminy Domaniewice postanowiła przeznaczyć 2.549.046 zł. 
ewr

Sprostowanie
W opublikowanym w nr
4/2010 NL tekście pt. „Jest protest, będzie wyjazd” na temat
kontrowersji wokół planowanej
przez Związek Międzygminny „Bzura” budowy zakładu
zagospodarowania
odpadów
w Piaskach Bankowych błędnie
podpisaliśmy sołtysa wsi Wola
Gosławska jako Celestyn Błaszczyk. Taki sam błąd pojawił się
w podpisie pod fotografią. Tym-

czasem bohater tekstu – sołtys
Woli Gosławskiej – nazywa się
Józef Błaszczyk. Pan Celestyn
jako jedyny w powiecie noszący to imię jest byłym sołtysem
Oszkowic i nie ma nic wspólnego z postacią opisaną w tekście.
Pana Celestyna za pomyłkę
przepraszamy.
Elżbieta Woldan Romanowicz
Eliza Błaszczyk

www.nowylowiczanin.pl
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W kotłowni szkoły dyr. Wacław Witwicki. Po lewej stronie w posadzce widoczna kratka, przez którą wydostaje
się szambo.

Schody prowadzące do kotłowni. W czasie ulewnych opadów deszczu tędy dostaje się woda. 
Nie jest to jednak problem tak uciążliwy jak cofanie się fekaliów.

Łowicz|SP 3

Co zrobić, aby nie zalewało piwnic
Zespół Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu
od lat boryka się z problemem
niewydolnej kanalizacji.
Dyrektor szkoły Wacław Witwicki przypuszcza, że wina leży
po stronie miejskiej sieci sanitarnej i deszczowej w tej części
osiedla. Wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz mówi, że to
problem w obrębie szkoły, więc
powinien go rozwiązać dyrektor lub pracownicy ratusza.
Co pewien czas fekalia zalewają kotłownię szkoły, która jest najniżej położoną jej
częścią. Problem występował
od lat, lecz wcześniej miało to
miejsce podczas obfitych opadów deszczu lub roztopów śniegu. Obecnie problem pojawia
się niezależnie od pogody, ale
zwykle w niedziele.
REKLAMA

Pod koniec ubiegłego roku
szkoła zalana została dwukrotnie w weekendy – gdy nie było
w szkole uczniów. Skoro szkoła była pusta, to znaczy, że jej
kotłownię, która znajduje się
w piwnicy, zalało szambo, które cofnęło się z miejskiej sieci. Wydostaje się ono poprzez
kratkę ściekową w posadzce.
W dniu wolnym od pracy musiały przyjść do szkoły woźne,
sprzątać i kilkakrotnie myć zalaną powierzchnię. – Jesteśmy
wszyscy na tym punkcie wyczuleni – mówi Wacław Witwicki, przyznając, że obecnie
dochodzi do zalewania szkoły
rzadziej niż jeszcze 2 lata temu.

– Zdarza się, że z kanalizacji
czuć już wyziewy i przygotowujemy się, że to może się stać.
Na szczęście nie zawsze wybija.
Niekiedy przyczyną są wyłączenia prądu, podczas których
przestają działać przepompownie. Najbliżej szkoły znajdują
się dwie – jedna przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kutrzeby, druga przy przejeździe
kolejowym między ul. Kiernozką a Seminaryjną.
Szkoła to zakład pracy
i ma swojego szefa
Z pytaniami o sprawność
miejskiej sieci kanalizacyjnej w rejonie szkoły na Korabce zwróciliśmy się do Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu. Wicedyrektor Tadeusz Dutkiewicz mówi, że kanały miejskie, które znajdują się
przy szkole, są drożne. Czasem
zdarzają się podtopienia ul. Legionów, gdy podczas obfitych
opadów deszczu przepompow-

nia na ul. Kiernozkiej nie nadąży odbierać wody, która się
do niej dostaje. Przyznał też, że
pracownicy ZUK interweniowali na terenie szkoły, aby problem
rozwiązać. – Usiłowaliśmy pomóc. Udrożniliśmy te odcinki
w szkole, które były niedrożne. Więcej zrobić nie możemy,
bo szkoła to zakład pracy, problem powinien rozwiązać Urząd
Miejski i dyrektor.
Jak dalej wyjaśnia Dutkiewicz, „Trójka” budowana była
w latach 60-tych, potem rozbudowywana. Sieci wewnątrz
szkoły nie dostosowano do jej
potrzeb, nie modernizowano.
Kanalizacja deszczowa jest połączona z sanitarną, ale nie ma
w ogóle dokumentacji kanalizacji wewnątrz budynku. Nasz
rozmówca uważa, że szkoła
powinna z podmiotem zajmującym się instalacjami zrobić
umowę o dzieło na usprawnienie czy modernizację kanalizacji, co być może jest droższe niż

umowa na wykonanie konkretnej pracy, ale pomoże osiągnąć
zamierzony skutek.
Dyrektor szkoły Wacław Witwicki jest przekonany, że to,
o czym on mówi – kanalizacja
sanitarna – to zupełnie inny problem niż to, o czym mówi wicedyrektor ZUK – kanalizacja
deszczowa. – Dlaczego fekalia nigdy nie cofają się w tygodniu, gdy w szkole jest ponad
500 dzieci? To nie my jesteśmy
przyczyną, my jesteśmy tu pokrzywdzeni – uważa. Przy kolejnej rozmowie z NŁ na ten
temat dodaje, że problem zalewania szkoły z wód opadowych
to zupełnie inna sprawa. Na ul.
Legionów nie ma bowiem kanalizacji deszczowej i zalewanie
piwnic przez schody wejściowe
do kotłowni jest nieuniknione.
Ale sprzątnięcie wody po ulewie nie jest tak dużym problemem jak sprzątniecie fekaliów.
Gdy w grudniu szambo zaczęło zalewać szkołę kolejny
raz, okazało się, że nie działała
przepompownia na ul. Kutrzeby. Była w niej tylko jedna pompa, bo druga była w remoncie.
Przepompownia ta nie ma zaś
elektronicznego monitoringu.
Próbujemy się czegoś dowiedzieć w ZUK. Zbigniew Bochanek, kierownik wodociągów i kanalizacji
w tym zakładzie, odsyła nas
do mistrza Ryszarda Księżaka, który był na terenie szkoły
podczas ostatniego zalania. –
Według mojej oceny, wina jest
w obrębie szkoły – przy wejściu
do kotłowni jest kratka znajdująca się poniżej poziomu ziemi.
Ponieważ kanalizacja deszczowa połączona jest z sanitarną,
dochodzi do wybijania ścieków
w szkole. Ścieki w szkole wybijają wtedy, gdy stają w kanale sieci miejskiej. Dzieje się to
podczas podtopień kanalizacji sanitarnej z powodu dużego napływu wody lub przerwie
w dostawie prądu i zatrzyma-

Cezary
Kołodziejski
Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych

– Przeglądając
dokumentację,
doszedłem do wniosku,
że w szkole tej występują
problemy z poziomami
kanalizacji. Część 
z nich udało się usunąć,
gdy budowane było
boisko Orlik. Pozostała
jednak kratka kanalizacji
deszczowej w piwnicy
spięta jest ona 
z kanalizacją ściekową
prowadzącą do ul.
Legionów – i dlatego
piwnice szkoły są
zalewane. Powinna być
ona podłączona do
kanalizacji deszczowej.
Potrzebna jest tam
więc albo zasuwa, albo
likwidacja kratki.
Najszybszym
rozwiązaniem byłoby
jednak odcięcie tej kratki
od szamba. Natomiast
na wody osadowe, jakie
mogą się pojawić 
w kotłowni, lepszy byłby
zwykły osadnik.
nia pracy przepompowni. Przepompownia znajduje się około
200 m od szkoły i nie jest monitorowana. ZUK dowiaduje się,
że wystąpił na niej problem dopiero, gdy zostanie on zgłoszony przez szkołę.
– Likwidacja tej kratki ściekowej jest konieczna - dodaje
Ryszard Księżak. 
mwk
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Łowicz | Opieka nad zwierzętami

KRZYSZTOF MIKLAS

Lepper do Vancouver!
Dla dzieci ze szkół warszawskich i mazowieckich nastał
czas zimowych ferii, więc wypełniając obowiązki nowoczesnej babci i dziadka przyjechaliśmy z żoną do Szklarskiej
Poręby, by dopilnowywać dziewięcioletniego wnuczka, jak
szusuje po stokach albo dzielnie na biegówkach zalicza kilometry na wspaniałych trasach
w Jakuszycach, a w międzyczasie z czteroletnią Anią pojeździć
na sankach. Po sanki pojechaliśmy zresztą kilka kilometrów za
Jakuszyce, do Czech. W sklepach
w Szklarskiej Porębie sanek nie
ma, podobno już się sprzedały,
w co akurat nie chce mi się wierzyć. Bardziej prawdopodobne
jest to, że handel sankami się nie
opłaca, bo zarobek na nich taki,
jak na przyzwoitych rękawiczkach, a zajmują o wiele więcej
miejsca. Za to po czeskiej stronie sanek do wyboru, do koloru. Plastikowe lub drewniane,
tradycyjne albo z kierownicą.
Na dodatek w przyzwoitych cenach. Generalnie sklepy sportowe o wiele lepiej zaopatrzone,
w czym nic dziwnego, bo Czesi
to naród usportowiony.
My mamy Justynę Kowalczyk i starzejącego się sportowo
Adama Małysza i wydaje nam
się, że jesteśmy narciarską potęgą. A jesteśmy niestety nadal
narciarskim zaściankiem, choć
mamy coś, czego Czesi nam autentycznie zazdroszczą. Wspomniane trasy w Jakuszycach.
Muszę jednak być sprawiedliwy,
więc odnotowuję z niekłamaną
REKLAMA

radością, że w ostatnich latach
przybyło Polaków biegających
na nartach. W ostatni weekend
na Polanie Jakuszyckiej tłoczno
było nie mniej niż na stokach,
a na parkingach przeważały
samochody z polskimi rejestracjami, co jeszcze parę lat temu
nie było takie oczywiste. Wtedy na Polanie dominowali Czesi, Niemcy, pojawiali się Holendrzy. Do masowości jednak
jeszcze daleko, choć Karkonosze
przeżywają teraz stan oblężenia,
bo ferie mają też Dolny Śląsk
i Zachodnie Pomorze, a dla obu
tych województw Szklarska Poręba czy Karpacz są jak Zakopane dla Krakowa albo Szczyrk
dla Śląska. Kwitnie więc sezonowy biznes, a ceny idą w górę, bo
sezon krótki, a żyć trzeba cały
rok.
Szybkimi krokami zbliżają
się zimowe igrzyska olimpijskie
w Vancouver. Znów będzie więc
okazja do kibicowania przed
telewizorem i pojawi się wielu
niedzielnych fachowców. Wśród
nich wielu polityków, którzy zawsze chętnie podczepiają się
pod sportowe sukcesy. W poprzednim tygodniu wiele emocji
wzbudziła gra naszej reprezentacji na mistrzostwach Europy
w piłce ręcznej. O grze szczypiornistów słyszało się w wielu
audycjach radiowych i telewizyjnych, żadną miarą nie związanych ze sportem. Dla kogoś,
kto całe dorosłe życie zajmuje się sportem właśnie, bywały więc momenty kabaretowe.
– Oglądasz mistrzostwa w piłce

ręcznej? – zapytała jedna pani
redaktor drugą w radiowej audycji? – Oczywiście – odparła
bez namysłu ta druga. – A jaki
wynik typujesz w dzisiejszym
meczu? – Trzy do dwóch.
W tym momencie przypomniał mi się Andrzej Lepper,
kiedy cztery lata temu przyjechał na trzy ostatnie dni igrzysk
olimpijskich do Turynu. Miał
szczęście. Namówiono go do
obejrzenia ostatniej konkurencji biatlonu, gdy miał startować Tomasz Sikora. Naszemu
biathloniście w trzech poprzednich konkurencjach wyraźnie
nie szło, zajmował miejsca pod
koniec drugiej dziesiątki. Trudno było więc przewidywać, że
może jeszcze na tych igrzyskach
stanąć na podium i zostać wicemistrzem olimpijskim. – “A widzicie - zwrócił się wychodząc
z saloniku dla VIP-ów do kilkuosobowej grupy polskich dziennikarzy, w której byłem i ja.
– Byłem pewien, że jadę po medale. I powiedziałem to w Sejmie. Wczoraj Kowalczykówna,
dzisiaj Sikora”. Wychodzi więc
na to, że do Vancouver warto by
wysłać Leppera i grosza na ten
wyjazd nie żałować. Tym bardziej, że teraz ma zapewne wiele wolnego czasu.
A po powrocie medalistów podejmą prezydent i premier. I okaże się, że prezydent,
nie wspominając o premierze,
też kiedyś biegali na nartach.
Bo do skakania na Krokwi to
chyba raczej przyznawać się nie
n
będą. 

Karma dla psów ze schroniska
Tak surowej zimy jak obecna dawno nie było. Osoby, którym nieobojętny jest los zwierząt, dokarmiają ptactwo i inne
dziko żyjące zwierzęta, zbierają
karmę dla psów ze schroniska.
I tak np. dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łowiczu
1 lutego przekazały do schroniska 120 kg karmy. – Wśród
uczniów i nauczycieli powstała w połowie stycznia inicjatywa zebrania karmy dla psów
z miejskiego schroniska – mówi
dyrektor szkoły Wacław Witwicki. Zorganizowano akcję
pod hasłem „Pomóż zwierzętom
przetrwać zimę” i zebrano 120
kg karmy w różnych postaciach
– przede wszystkim suchej karmy, ale była też karma w puszkach. Dzieci przyniosły także
miski i zabawki dla zwierząt.

Szkoła Podstawawowa nr 3. Dzieci z karmą dla zwierząt dla łowickiego
schroniska.

– Darowizny dla zwierząt,
którymi się opiekujemy, przekazuje wiele firm i instytucji
– mówi Leszek Szychowski,
leśniczy Lasu Miejskiego, któremu podlega również schronisko. Nie oznacza to, że tej po-

mocy jest więcej niż potrzeba.
W tym roku „Trójka” zapoczątkowała tę pomoc, ale angażują się w nią także inne szkoły
– głównie podstawowe z Łowicza, szkoła z Łyszkowic i Bobrownik. 
mwk

KRUS | Wypoczynek

Ferie w Zakopanem dla dzieci i rolników
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego, których przynajmniej jedno z rodziców płaci
składki na KRUS, mogą jechać
na ponad tygodniowy wypoczynek do Zakopanego od 15 do 24
lutego.
W tym czasie dzieci i młodzież będą miały zapewnione
wiele zimowych atrakcji, m.in.
lodowisko. Koszt pobytu wynosi 270 zł plus 170 zł za przejazd.
O możliwości wyjazdu poinformowała dyrektorka Szko-

ły Podstawowej w Bednarach
w gminie Nieborów Teresa Multan podczas sesji Rady
Gminy Nieborów 29 stycznia.
– Zrobiliśmy rozeznanie w naszej szkole i w placówkach
ościennych i jest ciężko znaleźć
takie osoby – przyznała jednak Multan. – Zazwyczaj bowiem rodzice, choć prowadzą
gospodarstwo, pracują gdzieś
w mieście i dlatego są płatnikami ZUS, a nie KRUS.
Dlatego tym bardziej apeluję do wszystkich radnych i sołtysów, by zorientowali się, czy

w ich otoczeniu nie ma dzieci
czy młodzieży, która mogłaby
wziąć udział w tym zimowym
wypoczynku.
Jej zdaniem kwota 440 zł za
wyjazd z noclegiem, wyżywieniem i atrakcjami oraz przejazdem jest naprawdę atrakcyjna.
Dlatego wszyscy zainteresowani – zarówno z terenu gminy Nieborów, jak i innych wiejskich gmin powiatu łowickiego
– mogą zgłaszać się do Szkoły
Podstawowej w Bednarach pod
numerem telefonu 046/838 65
76. 
jr
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Kultura
Daukszewicz
w Głownie za
unijne pieniądze
Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie pozyskał w tym
roku 48.975 zł z unijnej puli
przeznaczonej na promowanie
integracji społecznej. Pieniądze
te wykorzystane zostaną na organizację czterech spotkań integracyjnych złożonych z prelekcji, koncertu i poczęstunku.
Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 5 marca. Prelekcję
na temat „Równouprawnienie
a poczucie tożsamości płciowej” wygłosi podczas niego
głowieńska terapeutka, członkini stowarzyszenia, Małgorzata Rożniata. W koncercie wystąpi natomiast znany satyryk,
poeta, kompozytor, gitarzysta
i pieśniarz Krzysztof Daukszewicz. Pozostałe spotkania
odbędą się w kwietniu, maju
i czerwcu. 
rpm

Slam
w Powrotach
Turniej Prezentacji Poetyckich Slam odbędzie się w piątek, 5 lutego o godz. 18.00
w kawiarni Powroty. Do tej
pory Slamy odbywały się
w pierwszy czwartek miesiąca,
teraz będzie to pierwszy piątek
każdego miesiąca. Zdaniem
organizatora Slamów Jacka
Rybusa, nowy termin bardziej
odpowiada osobom przyjezdnym oraz łowiczanom, którzy studiując, przyjeżdżają do
Łowicza tylko na weekendy,
a stanowią oni znaczną część
uczestników comiesięcznych
spotkań. 
jr
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ŁOK | Och!Film Festiwal

Drugi tydzień filmowych wrażeń
Tegoroczny Och!Film Festiwal cieszy się
niesłabnącym powodzeniem,
tak jak poprzednie jego edycje.
Wysprzedano bilety na część imprez
towarzyszących, sprzedano 30 stałych
karnetów, kinowa sala jest pełna.
Nie ma już biletów na występ kabaretu Neonówka oraz
na koncert Anny Marii Jopek.
Ze względu na duże zainteresowanie, wprowadzono również dodatkowe seanse filmów
„Rewers” Borysa Lankosza
i „Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego, które zostaną wyświetlone, oprócz planowanych
wcześniej dwóch projekcji,
o godz. 16.30, odpowiednio 27
i 20 lutego.
Pozostało jeszcze kilkanaście
biletów na koncert Lecha Janerki, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 lutego o godz.
19.00. Cena biletu to 20 zł.
Lech Janerka w polskiej muzyce rockowej pojawił się pod
koniec lat 70. Wraz z żoną –
Bożeną Janerką – występował
wtedy na festiwalach piosenki
studenckiej. W 1986 – po odejściu z zespołu Klausa Mitffoch
– Janerka wydał „Historię podwodną” – płytę sygnowaną już
swoim imieniem i nazwiskiem.
Innowacją było zastąpienie gitary wiolonczelą przetwarzaną
elektronicznie, na której grała
i do dzisiaj gra Bożena Janerka. W następnych latach Janerka wydał kolejne albumy. Nie

przyniosły one już tak spektakularnych sukcesów, niemniej
ugruntowały jego pozycję na
polskim rynku muzycznym
jako twórcy niezależnego, oryginalnego, pozostającego niejako na uboczu sceny rockowej.
W 2002 ukazała się płyta „Fiu Fiu”, za którą Janerka
otrzymał Fryderyki w dwóch
kategoriach: płyta alternatywna i autor roku. W 2005 muzyk
wydał płytę Plagiaty, którą nagrano w zmienionym składzie:
z gitarzystą Damianem Pielką,
który zastąpił zmarłego 5 lutego 2004 Wojciecha Seweryna i Michałem Mioduszewskim
na perkusji. Płyta zdominowana gitarą akustyczną zawiera
kompozycje, które Janerka grał
w czasach młodzieńczych, natomiast teksty zostały napisane współcześnie. Krążek spotkał się z uznaniem zarówno
publiczności, jak i krytyków.
W tym samym roku Janerka
otrzymał za niego nagrodę Superjedynka w kategorii „płyta
alternatywna”. Piosenki „Rower” i „Ramydada” dotarły do
czołowych miejsc polskich list
przebojów, a teledysk do „Roweru” zdobył grand prix na fe-

Wystawa na Starym Rynku. Do końca lutego można oglądać podświetlane zdjęcia scen filmowych, które zapisały

się w historii polskiego kina jako te najwybitniejsze.

stiwalu polskich wideoklipów
Yach Film.
Wystawa na rynku
Od wtorku, 2 lutego można już oglądać wystawę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Sto lat Polskiego Filmu”
na Starym Rynku. Na słupach,
które zostały wczoraj specjalnie podświetlone, znajdują się
zdjęcia najwybitniejszych polskich aktorów i najważniejszych scen w historii polskiego kina.

Dziś, 4 lutego po raz drugi
i jednocześnie ostatni zostanie
wyświetlony film Adriana Binieza z 2009 r. „Gigante” z wyjątkową rolą Horatio Camandulo.
Piątek, 5 i sobota, 6 lutego – to
„Biała wstążka” Michaela Haneke, twórcy m.in. „Funny Games”
i „Pianistki”. „Yes-Meni naprawiają świat” w reżyserii Andy Bichlbauma i Mike’a Bonanno zostanie pokazany w poniedziałek,
8 lutego i we wtorek, 9 lutego.
Natomiast w środę, 10
i w czwartek, 11 lutego na ekra-

nie „Serafina” w reżyserii Martina Provosta. Prelekcję do tego
obrazu wygłosi 10 lutego łowicki artysta, właściciel Galerii
Browarna Andrzej Biernacki.
Wszystkie wspomniane filmy
omawialiśmy przed tygodniem.
Seanse filmowe odbywają się
o godz. 19.00. Cena biletów na
poszczególne seanse wynosi 10
zł, a karnet obejmujący wszystkie 12 projekcji filmowych – 90
zł.
O kolejnych atrakcjach festiwalu – za tydzień. 
jr
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Wojciech Tomczyk (1927-2009)
„Odchodzimy jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Z gromadki
szaleńców, którzy kiedyś pomyśleli: Rudego uwolnili, a my Cyfrę zostawimy?
To była najpiękniejsza postawa myślenia o koledze zwana przyjaźnią” – mówił
ks. Stefan Wysocki „Ignac” 6 października 2009 roku na pogrzebie Wojciecha
Tomczyka „Kmicica”. Obaj byli uczestnikami akcji odbicia więźniów
z więzienia NKWD przy ul. Kurkowej w Łowiczu 8 marca 1945 roku.

n Wojciech

Tomczyk
(1927-2009)

odeszli od nas | 22.01–31.01.2010
22 stycznia:
Stanisław Gospoś, l.70; Jan
Bakalarski, l.84, Urbańszczyzna.
24 stycznia:
Marianna Szymonik, l.71.
25 stycznia:
Jan Linart l.84; Jadwiga MrózWiewióra l.75; Tadeusz Linkowski,
l.72, Mysłaków.
28 stycznia:
Barbara Kardjalik, l.72;

29 stycznia:
Domicella Daniela Braszka, l.77;
Marianna Wojciechowska, l.84,
Głowno; Zygmunt Bednarek, l.82,
Marianów.
30 stycznia:
Mieczysław Trafalski, l.78,
Kiernozia.

Był harcerzem Szarych
Szeregów, jednym
z uczestników akcji
odbicia więźniów
z łowickiego więzienia
NKWD przy ul. Kurkowej
w Łowiczu 8 marca 1945
roku. I jednym z trzech
jej uczestników, którzy
dostali wyrok śmierci.
Ułaskawiony przez
marszałka Żymierskiego
szukał swojego
miejsca w powojennej
rzeczywistości. Udało
mu się to, choć
prawdziwy życiorys był
jednak niepoprawny
politycznie. „Kmicic” –
bo o nim mowa – zmarł
1 października 2009
roku.

31 stycznia:
Mieczysław Wożniak, l.78,
Lubianków,
Stanisława Czerniejewska, l.83

REKLAMA
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Wojciech Tomczyk urodził
się 7 marca 1927 roku w Łowiczu jako syn Władysława
– urzędnika państwowego zatrudnionego w inspekcji pracy
i Władysławy, która była gospodynią domową. Tomczykowie
mieszkali przy ul. Podrzecznej,
w domu należącym do rodziny
Dębów, ich sąsiadami byli państwo Benoit – rodzice aktora
Ludwika Benoit.
Pierwszym miejscem nauki 6-letniego Wojciecha była
Szkoła Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim na ul.
Stanisławskiego. W 1934 roku,
a więc w wieku 7 lat Wojciech
Tomczyk wstępuje w szeregi
Związku Harcerstwa Polskiego jako członek zuchowego zastępu Wilczków przy 10 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej
im. J. K. Ordona.
Przed wybuchem wojny,
w czerwcu 1939 roku ukończył
naukę w Szkole Ćwiczeń i pomyślnie zdał egzamin do Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu. Nauki
w szkole jednak nie rozpoczął,
naloty niemieckie skłoniły rodzinę do upuszczenia miasta.
5 września wyjechali z Łowicza
w kierunku Warszawy, kolejne
naloty przeszli w Bolimowie
i w Strugach. Ojciec Wojciecha
wraz ze swoim bratem odłączyli się od reszty rodziny, rowerami pojechali do Warszawy, aby
brać udział w obronie stolicy.
Po zakończeniu kampanii
wrześniowej rodzina wróciła do
Łowicza. Trudno im było odnaleźć się w nowych warunkach
z powodu braku żywności i zamkniętych szkół. W 1940 roku
zostali wyeksmitowani z mieszkania, które zajmowali. W ich

miejsce wprowadzili się Niemcy. Tomczykowie zamieszkali
przy ul. Klickiego, u żydowskiej
rodziny Żelichowskich. Gdy
w marcu 1940 roku powstawało łowickie getto, jednemu z synów Żelichowckich udało się
tam nie trafić, w czym pomogli mu koledzy, m. in. Wojciech
Tomczyk.
Szare Szeregi
19 stycznia 1943 roku Wojciech Tomczyk wstąpił do III
drużyny łowickich “Szarych
Szeregów”, składając przysięgę w ruinach zamku prymasowskiego, wobec dh Tadeusz
Miecznikowskiego. Wkrótce
jako „Kmicic” rozpoczyna działalność polegającą na zbieraniu
informacji o przemieszczaniu
się wojsk niemieckich w okolicach Łowicza – wraz z tablicami rejestracyjnymi pojazdów,
kolportażem. Bierze udział
w szkoleniach z terenoznaw-

Zdjęcie z rodzinnego albumu
Tomczyków.

stwa, strzeleckich, minerskich
czy posługiwania się bronią.
W harcerstwie poznaje swoją
późniejszą żonę, Eugenię Wasiljew, ps. „Barbara”.
W tym też czasie rozpoczął naukę w utworzonej przez
Niemców Miejskiej Szkole Handlowej, co chroniło go
przed wywózką do Niemiec.
Jednocześnie brał udział w zajęciach organizowanych przez
Tajną Organizację Nauczania,
którą kierował Jan Zbudniewek,
przedwojenny dyrektor Gimnazjum im. J. Poniatowskiego.
„Kmicic” brał udział w kilku akcjach, z których najbardziej znane były – odbicie Cyfry, czyli odbicie więźniów
z ul. Kurkowej oraz stała obserwacja konfidenta Gestapo Franciszka Kobiereckiego, na którego łowickie podziemie wydało
wyrok śmierci. Pierwsza z tych
akcji przebiegła bez problemu,
bo nie użyto w niej broni, zakończenie drugiej nie powiodło
się, bo Kobierecki został raniony.
Wraz z innymi szaroszeregowcami zdobywał od Niemców broń, jaka potem wykorzystywana była w akcjach.
Od lipca 1944 roku do stycznia
1945 był osobą odpowiedzialną
za magazyn broni swojej drużyny, umiejscowiony zresztą na
strychu domu, w którym mieszkał, przy ul. Klickiego.
Z rzeczywistością 1945 roku
harcerzom trudno się było pogodzić, NKWD i UB aresztowało szereg łowickich działaczy AK i Szarych Szeregów,
w gronie tym był dowódca
Grup Szturmowych Zbigniew
Feret, ps. „Cyfra”. Pretekstem
do zatrzymania go było posia-

oni zagrażają naszemu życiu
26.01.-2.02.2010
n 26 stycznia o godz. 17.45
w Boczkach w gm. Kocierzew
Południowy nietrzeźwy 44-letni
tej miejscowości jechał rowerem (0,66 mg/dm3 alkoholu).
n 27 stycznia o godz. 18.55
w Nieborowie samochód osobowy marki Ford Escort prowadził
54-letni mieszkaniec tej miejscowości (0,60 mg/dm3 alkoholu).
n 28 stycznia o godz. 13.50
w Walewicach 29-letni mieszkaniec tej miejscowości jechał
motorowerem marki Romet, pomimo orzeczonego wobec niego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu i prawomocnego zakazu
prowadzenia pojazdów.
n 29 stycznia o godz. 11.60
w Walewicach nietrzeźwy 52letni mieszkaniec tej miejsco-

wości jechał rowerem (0,31 mg/
dm3 alkoholu).
n 29 stycznia o godz. 16.20 na
drodze krajowej nr 2 w ok. Patok w gm. Nieborów nietrzeźwy 76-letni mieszkaniec gminy
Łowicz kierował samochodem
osobowym marki Daewoo Matiz (0,90 mg/dm3 alkoholu).
n 30 stycznia o godz. 17.35 na
ul. Poznańskiej w Łowiczu nietrzeźwy 30-letni mieszkaniec
Łowicza jechał rowerem (1,26
mg/dm3 alkoholu).
n
2 lutego o godz. 21.25
w Bełchowie policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych młodych rowerzystów w wieku 19
i 18 lat. Pierwszy z nich miał
0,41 mg/dm3 alkoholu, a drugi
0,31 mg/dm3 alkoholu.
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spadły jednak represje. „Kmicica” aresztowano następnego dnia
w szkole, jego rodziców 10
marca, matkę zwolniono z więzienia pod koniec marca, ojca
w kwietniu 1945 roku.

danie radia i rzekoma współpraca z Gestapo.
Bo Rudego
koledzy odbili...
Z obawy o to, że może on
zostać zlikwidowany lub wywieziony na Syberię, powstał
pomysł, aby go z więzienia
odbić. Inicjatorom akcji przyświecała myśl, że Rudego koledzy odbili, pamiętając akcję
pod Arsenałem w Warszawie.
Wyznaczono datę przeprowadzenia akcji na 8 marca 1945
roku. Tomczyk był członkiem
grupy ubezpieczeniowej, która
dochodziła do więzienia wówczas, gdy grupa atakująca była
już za bramą. W 1990 roku we
wspomnieniach do publikacji pt. „Uwolnić Cyfrę” Wojciech Tomczyk tak wspominał przebieg tej akcji: Szliśmy
w dwóch grupach. Ja szedłem
z „Jurkiem” oraz „Gryfem”.
Moim zadaniem było rozbrojenie wartownika pilnującego
więzienie od frontu, tj. od strony Kurkowej. (...)
Po zbliżeniu się do budki
wartownika wyciągnąłem pistolet FN – kaliber 9 mm, to samo
uczynił „Gryf”, wydobywając
z kieszeni Visa. Zażądaliśmy
od wartownika podniesienia rąk
w górę, a następnie odebraliśmy
mu karabin. Mauzer. W budce
była żona strażnika z 5–letnią
dziewczynką, które przyniosły
mu kolację.
Razem z „Gryfem” odprowadziłem pod bramę więzien-

Wojciech i Eugenia - najpierw
przyjaciele z harcerstwa, później
małżeństwo.

Wojciech Tomczyk z Eugenią
Wasiljew.

ną całą trójkę, która weszła
do wnętrza opanowanego już
przez główną grupę przeprowadzającą akcję: „Wienciądza”
(Jerzy Miecznikowski – przyp.
red.), „Wędzidłę” (Marian Szymański), „Korę” (Mieczysław
Grzybowski), „Groma” (Bohdan Józewicza) i „Antka” (Jan
Kopałka). Bramy pilnował
„Grom”. Do głównej grupy,
która działała wewnątrz więzienia, dołączył „Gryf” (Kazimierz Chmielewski).
Było dość mroźno i śnieg leżał głęboki. Chwilami prószył
śnieg. Po upływie paru minut
zauważyłem zbliżających się od
ul. Stanisławskiego dwóch mężczyzn uzbrojonych w karabiny.
Wyszedłem im na spotkanie.
Zatrzymałem ich, pytając, po
co przyszli. Okazało się, że byli
z Komendy Miasta i chcieli zabrać z więzienia trzy kobiety do
sprzątania w komendzie. Wymieniając kilka zdawkowych
słów, podprowadziłem ich pod
furtę wejściową do więzienia
i po otwarciu jej przez „Groma”
– po podaniu umownego hasła
od „Jana” – wyciągnąłem FN–
kę, nakazując im podnieść ręce
w górę – zabraliśmy im z „Gromem” ich karabiny, a następnie
zajął się nimi „Grom”. Ja wróciłem do swojej roli wartownika.
Przypomnijmy tylko, że akcja zakończyła się uwolnieniem ponad 70 osób z tego
więzienia. Na jej uczestników

Wyrok śmierci
Wojciech Tomczyk spędził 2
dni w areszcie, gdzie go wstępnie przesłuchiwano. Potem
wraz z innymi aresztowanymi
trafił na 2 tygodnie do łowickiego NKWD przy ul. Zduńskiej.
Tam intensywnie ich przesłuchiwano, przeważnie nocami.
Pod koniec marca śledztwo zakończono, a uczestników akcji
przewieziono najpierw do łowickiego więzienia, następnie
do Urzędu Bezpieczeństwa przy
ul. 17 Stycznia, wreszcie na ul.
Szterlinga do Łodzi. 18 kwietnia 1945 roku przed Sądem
Wojskowym odbyła się rozprawa bez udziału prokuratora i obrońców, w której zapadły
trzy wyroki śmierci. Otrzymali je Wojciech Tomczyk, Józef
Wolski oraz Kazimierz Chmielewski. Bohdan Józefowicz jako
nieletni został skazany na 10 lat
więzienia.
Tomczyk i koledzy trafili do
celi śmierci, skąd pisali podania
z prośbą o ułaskawienie do marszałka Żymierskiego. W dniu
zakończenia wojny zostali ułaskawieni. Wyroki śmierci zamieniono na wyroki po 10 lat.
Na „odsiadkę” trafili do Wronek wraz z pozostałymi kolegami, którzy przez Sąd Wojskowy
skazani byli na śmierć.
We Wronkach traktowano go
dobrze, pracował w więziennej szmaciarni, do której trafiała elita więzienia. Podczas
pobytu we Wronkach pomagała mu ciotka Aniela Rychłowska, kupując potrzebne artykuły, odwiedzając, interweniując
w sprawie ułaskawienia go.
W lutym 1947 roku „Kmicica”
i jego kolegów objęła amnestia,
dzięki której 13 marca 1947 wyszli na wolność.
Wojciech Tomczyk nie wrócił
do Łowicza, lecz wyjechał do
Tarnowskich Gór, gdzie służbowo przeniesiony został jego
ojciec. Rozpoczął naukę w liceum dla dorosłych w Bytomiu,
w którym w 1949 roku zdał
maturę. W tym samym roku

wziął ślub z Eugenią Wasiljew.
Miał problem ze znalezieniem
stałej pracy, w kilku miejscach
pracował po 5-6 miesięcy, zanim odkryto, że jest „wrogiem
klasowym”. Tomczykowie doczekali się jednej córki Doroty.
W 1953 roku jego żona skończyła studia i dostała nakaz
pracy w Opolu. Tam i jej mąż
znajduje wreszcie stałą pracę –
w Domu Książki, który go zatrudnia w charakterze inspektora do spraw upowszechniania
książki na wsi.
Po śmierci „Kmicica” ks.
Stefan Wysocki tak napisał
o małżeństwie Tomczyków:
– Nie czekasz długo, by przyjaciela, który towarzyszył Ci
przez cały czas w walce o życie, zaprosić do ołtarza. Zawarłeś związek małżeński z Geną,
jak dobrze pamiętam, Wasiljew.
Był to wierny Twój przyjaciel
i powiernik, opiekun i doradca, współautor wielu ciekawych
wierszy
okolicznościowych,
które ubogacały nasze spotkania. Oczkiem w głowie była
Dorota, temat rzeka u obojga
rodziców. Przybladła gwiazda
Doroty, gdy na firmamencie zjawił się wnuk. Maciek wyszedł
na pierwszy plan, jak zwykle
u dziadków. Od momentu, kiedy Gena nas opuściła, widać
było, jak Wojtek się wycisza
i powoli zaczynał odchodzić.
Tomczykowie przeprowadzili się do Łodzi, gdzie pani Eugenia pracowała w Narodowym
Banku Polskim. Jej mąż aż do
emerytury, na którą przeszedł
w 1991 roku, pracował w Domu
Książki. Na emeryturze Wojciech Tomczyk nadal był aktywny. Spotykał się z kolegami
z Szarych Szeregów, spotkania
te miały początek w 1972 roku
w Wesołej, gdzie swoją posługę
pełnił łowicki kolega i uczestnik akcji ks. Wysocki. Pierwsze bardziej formalne spotkania
szaroszeregowców w Łowiczu odbywały się od połowy lat
80-tych. „Kmicic” chętnie brał
w nich udział, korzystał z zaproszeń na jubileusze, brał udział
w rekonstrukcji akcji, jaka odbyła się w Łowiczu na Kurkowej w 2008 roku. Zmarł 1
października 2009 roku, pochowany został na cmentarzu przy
ul. Ogrodowej w Łodzi.  mwk

Ratusz | Dowody osobiste

Gmina Sanniki | Sport i pieniądze

Od stycznia wymiana
jest bezpłatna

Dotacje dla sportowców

Dla wielu mieszkańców Łowicza zniesienie od 1 stycznia
tego roku opłat za wymianę dowodu osobistego było istotną
zachętą do tego, by poczekać
przez kilka ostatnich tygodni
2009 roku ze złożeniem stosownych wniosków.
Miesięcznie do Wydziału
Spraw Obywatelskich w ratuszu
wpływało od 120 do 150 wniosków, ale było tak do listopada,
kiedy zanotowano spadek ilości wniosków do 79, a w grudniu do 52.
– Gdy byliśmy pewni zmian
w przepisach, informowaliśmy
już o tym przychodzących do

nas mieszkańców miasta – powiedziała nam naczelnik wydziału Edyta Fabiańska. – Jak
widać, dla wielu wymiana dowodów nie była pilną sprawą
i zdecydowali się skorzystać
z tej możliwości. W ten sposób
zaoszczędzili 30 zł.
Jak się okazało już w pierwszych dniach wydział był znowu
oblegany przez chcących dokonać wymiany dowodu. Ustawiła się nawet kolejka, której od
czasu zakończenia wymiany
starych książeczkowych dowodów nie pamiętano. W styczniu
wpłynęło w sumie 205 wniosków. 
tb

Do 1 marca Urząd Gminy
w Sannikach przyjmować będzie zgłoszenia do konkursu na
realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2010 roku.
Gmina planuje dofinansować organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa
w piłce nożnej w Lwówku,
przeznaczając na ten cel 28
tys. zł oraz organizację zajęć i współzawodnictwa w piłce nożnej i tenisie stołowym
w Sannikach – 12 tys. zł.
W sumie dotacje na sport
wyniosą 40 tys. zł, czyli tyle, ile
wynosiły rok temu. Wtedy jednak na piłkę nożną w Lwówku
dotacja wynosiła 25 tys zł, dotacja na sport w Sannikach obej-

mowała tylko piłkę nożną i wynosiła 15 tys. zł.
Henryk Podsiadły, zastępca wójta gminy Sanniki, mówi,
że w ubiegłym roku na sport
w Sannikach gmina pozyskała
dotację z poakcesyjnego programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W tym roku
gmina również będzie się starała skorzystać z tego programu.
W konkursie nie przewidziano dotacji dla judo, choć
w gminie liczna grupa dzieci
i młodzieży trenuje ten sport
w Uczniowskim Klubie Sportowym Judo Sensei. Jak wyjaśnia
zastępca wójta, klub ten jak dotąd nie występował o dotację,
bo utrzymuje się ze składek rodziców. 
mwk

Rzecznik konsumenta | Gry

Ponad 4 tysiące
za 4 dni gry w komórce
Darmową grę na telefon komórkowy pod nazwą
„Odpicuj furę” ściągnęło 11-letnie dziecko z Łowicza.
Pomimo że był to telefon na abonament, z limitem
rachunku ustalonym w wysokości 200 zł, za 2 dni
grania rodzice mają zapłacić 3,5 tysiąca złotych.
O sprawie poinformowała
nas 3 lutego Agnieszka Kopczyńska, powiatowy rzecznik
konsumenta w Łowiczu, natychmiast po wizycie klientów
w biurze. Jest przekonana, że
wiele osób w Łowiczu ściąga
tapety, dzwonki i gry, których
reklamy znajdują się w kolorowych magazynach, w gazetach
z programem telewizyjnym
itd. Tak było i w tym przypadku. Reklama gry znajdowała się w dodatku telewizyjnym
do dziennika Fakt. Z informacji
w gazecie wynikało, że gra jest
bezpłatna.
Po ściągnięciu gry pojawił
się komunikat o wysyłaniu sms
w czasie gry. Nie wynikało
z niego to, że te smsy są płatne i ile trzeba będzie za nie zapłacić. Tymczasem 2 dni grania
w grę wystarczyły, aby naliczony został rachunek 3,5 tys. zł.
Ponieważ właścicielką telefonu
jest mama dziecka, która ustaliła limit rachunku, Agnieszka
Kopczyńska uważa, że są podstawy do reklamacji wysokości rachunku u operatora, jakim
jest akurat w tym przypadku
Orange.
– Dorośli też mogą się na to
nabrać, a konsekwencje mogą
być poważne – mówi Kopczyńska. Jak się okazuje w tym konkretnym przypadku są to zablokowane 3 telefony komórkowe
oraz wysoki rachunek, który
będzie trzeba zapłacić, zanim
reklamacja zostanie rozpatrzona.
Agnieszka Kopczyńska deklaruje, że w tej sprawie podjęte będą dwutorowe działania
– reklamacja u operatora oraz
wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o tym, że firma wprowadzająca
grę na rynek narusza zbiorowe
interesy konsumentów. – To są
zbiorowe interesy konsumentów, gdyż każdy, ściągając taką
grę, jest na te praktyki narażony
– wyjaśnia Kopczyńska.
Mama dziecka mówi:
ja też mogłabym się
nabrać
Mama dziecka, które ściągnęło grę, potwierdza, że informacja o grze była niepełna
i myląca. Uważa, że mogłaby
się na nią nabrać także dorosła
osoba. Po ściągnięciu gry do telefonu pojawił się komunikat:
„Przesyłanie wiadomości prawidłowego działania ODPICUJ
FURĘ będzie wysyłać wiadomości do innych osób. Zezwolić?” Jedyna opcja, jaka była do
wyboru, to OK.
– Syn ściągnął grę 28 stycznia, na stary okres rozliczeniowy nabił rachunek 600 zł, grając 30 i 31 stycznia, nabił 3,5
tysiąca złotych. Dobrze, że to
tylko kilka dni, to wysłał 400
smsów. Gdyby grał cały miesiąc, rachunek byłby ponad 30
tys. zł. W ciągu minuty gry wysyłanych jest 7 smsów, każdy
kosztuje 10,98 zł.
Nie potrafi jednak zrozumieć,
dlaczego telefon nie został zablokowany po przekroczeniu
ustalonego limitu rachunku. –
Ja wiem, że gra ma regulamin,
ale ten dostępny jest na stronie
internetowej. Napiszę reklamację do operatora, że nie wywiązał się z warunków umowy. Nie
czuję się winna, bo ustalając limit rachunku dziecka telefonu, słyszałam, że nie będzie on
wyższy niż 200 zł – mówi kobieta. Ale tak się nie stało. mwk

Gra „Odpicuj furę”. Typowa gra zręcznościowa dla chłopców, których
pociągają wyścigi samochodowe.

PTTK | Rajd

Śladami powstańców
7 lutego 1863 roku w lesie w okolicach miejscowości Joachimów Mogiły 150
powstańców z oddziału Władysława Stroynowskiego stoczyło bitwę z oddziałami rosyjskimi.
W niedzielę 7 lutego odbędzie się Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Uczestnicy

o godz. 9.45 wyjadą do Mogił autokarem spod łowickiego ratusza, na miejscu przewidziana jest msza święta,
a potem ognisko i wędrówka
po Puszczy Bolimowskiej. Powrót około godz. 17.00.
Więcej informacji u organizatora – PTTK w Łowiczu –
tel. 46 837 32 69.
tb
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Łowicz | Olimpiady przedmiotowe

Dwie licealistki w finale
Marlena Golan z I LO w Łowiczu oraz
Patrycja Gąsecka z II LO zostały wytypowane
do finału X edycji Olimpiady Losy Polaków
na Wschodzie po 17 września 1939 roku.
Ostateczna decyzja o statusie laureata zależy od komisji
centralnej olimpiady. Laureaci
olimpiady walczą o indeksy na
wiele kierunków kilku uczelni
wyższych.
W piątek, 29 stycznia w murach I LO w Łowiczu odbył się
okręgowy etap tejże olimpiady. Trwał blisko sześć godzin.
W 5 komisjach zasiadło w sumie 18 nauczycieli, którzy przyjechali na etap okręgowy wraz
ze swoimi uczniami.
W etapie okręgowym miało
brać udział 45 uczniów, którzy
napisali pracę pisemną na jeden
z 7 tematów i została ona oceniona przynajmniej na ocenę
dobrą. Przed komisjami stawiło się jednak tylko 36 uczniów
z kilkunastu szkół średnich
z Łęczycy, Opoczna, Rawy
Mazowieckiej, Kutna i Skierniewic. Nasz powiat reprezenREKLAMA

towany był przez 12 uczniów
z następujących szkół: Zespół
Szkół w Zduńskiej Dąbrowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazlanych nr 2, ZSP nr 3, I i II LO.
Tym razem komisja okręgowa wytypowała 13 osób do
ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 24-25 marca
w Golubiu-Dobrzyniu. – Komisja centralna sugeruje, aby do
etapu centralnego kwalifikować
od 8 do 10 osób – mówi Henryk
Zasępa, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady. –
Ale u nas poziom zawsze był
wysoki, zawsze mieliśmy wielu
laureatów podczas finałów i wyrażano zgodę na większą ilość
laureatów. Mam nadzieję, że tak
samo będzie w tym roku.
Organizatorem
olimpiady jest Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, a przewodniczącym komitetu głów-

Ekipa z II LO w Łowiczu. Po środku nauczycielka historii Agnieszka
Pawłowska–Kalinowska, z lewej Patrycja Gąsecka, z prawej Agnieszka
Malewska.

nego jest łowiczanin prof. Wiesław Jan Wysocki. Uczestnicy
olimpiady piszą pracę pisemną
na jeden z 7 tematów. W tym
roku dotyczyły one: ceny wolności Polaków od XVIII do XX
wieku, Polaków zesłanych na
Syberię, cmentarzy, muzeów,
ekspozycji, izb pamięci, wystaw, pomników i innych form
upamiętniania katyńskiego ludobójstwa, przywódców Polski
walczącej przed sowieckimi są-

dami i procesów politycznych
roku 1939 w kontekście programu eksterminacji narodu polskiego przez obu okupantów
i paktu Ribbentrop–Mołotow.
Sekretarz komitetu okręgowego Joanna Skoneczna–Sałuda mówi, że uczestnicy najczęściej wybierali temat 7 – „Pakt
Ribbentrop–Mołotow, zmowa
jałtańska i Związek Patriotów
Polskich – kolejne etapy w zniewalaniu Polski”. 
mwk

Łowicz | Konkurs ortograficzny

Nikt nie został
Mistrzem Ortografii
Nieco problemów przysporzył uczestnikom tegorocznego VII Powiatowego Konkursu
Ortograficznego tekst dyktanda o człowieku homeryckim,
jaki wykorzystany był na jednej
z poprzednich matur z języka
polskiego, w celu oceny czytania ze zrozumieniem.
W
ubiegłym
tygodniu
w I LO, który jest organizatorem konkursu, ogłoszono jego
wyniki i wręczono nagrody
ufundowane przez łowickie starostwo.
Dyktando pisało 27 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego. Każda ze
szkół mogła zgłosić maksymalnie 5 uczniów, ale nie wszystkie
z tej możliwości skorzystały.
Nikt nie napisał go bezbłędnie,
więc nikomu nie przyznano tytułu Mistrza Ortografii. Były
jednak wyróżnienia I i II stopnia. Otrzymali je Łukasz Łaziński i Anna Guzek – uczniowie
„Chełmońskiego” – wyróżnienia I stopnia, a II stopnia: Ewelina Krupa i Gabriela Krystecka
– obie z II LO, Cezary Kowalski

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie
oraz Ilona Feliga z pijarskiego
LO.
W poprzednich latach tekst
dyktanda na konkurs układała Elżbieta Skoneczna – dyrektor szkoły albo – podobnie jak
w tym roku – wybierano fragment literatury.
„Człowiek homerycki nigdy nie żył na ziemi, tak samo
jak nigdy nie posługiwano się
w życiu językiem Homera.
I jak ów język, piękny aliaż narzeczny, który się długo klarował w alembikach tradycji poetyckiej, tak i człowiek epopei
został ukształtowany kunsztownie z mitu, marzenia i rzeczywistości.” – oto próbka tekstu,
z którym zmierzyli się uczestnicy konkursu. – Tekst miał wiele
pułapek ortograficznych – mówi
Elżbieta Skoneczna. Jak dalej
mówi, uczestnicy mieli też problemy z wyłapaniem kontekstu
słowa narzeczny, że to od narzecza, a nie określenia, że coś jest
na rzeczy, bo w takim przypadku są to dwa słowa. 
mwk

Pijarskie LO
Konkurs
dla gimnazjalistów

Z dziobakiem
do Londynu
W konkursie przyrodniczym
dla gimnazjów, który
organizuje pijarskie
Liceum Ogólnokształcące,
zwycięzca wygra wycieczkę
do Londynu. Natomiast
szkoła, z której reprezentanci
uzyskają najwyższą sumę
punktów, otrzyma rzutnik
multimedialny. Konkurs
adresowany jest dla uczniów
szczególnie interesujących
się biologią, chemią i fizyką.
Pijarskie LO organizuje go
w ramach unijnego programu
„Partnerzy w nauce”
wspólnie z Uniwersytetem
Śląskim oraz przy
współpracy Uniwersytetu
Łódzkiego.
Konkurs składa się
z dwóch etapów, szkolnego –
przeprowadzanego
w macierzystych szkołach
oraz finału międzyszkolnego
– rozgrywanego w pijarskim
LO. Finał planowany jest
na 19 marca. Na zwycięzcę
czeka wyjazd do Londynu
połączony ze zwiedzaniem
Science Museum.
Maskotką konkursu jest
dziobak. – I choć ojczyzną
tego ssaka jest Australia,
to zwiedzając Science
Museum w Londynie,
można także wiele się
o nim dowiedzieć
– podkreśla organizatorka
konkursu Agnieszka
Maciągowska. jr
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Fortuna radzi... jak bezpiecznie inwestować w lokaty

Aktywne oszczędzanie
Do niedawna sądziłem, że w komisariacie poznałem pełen repertuar
ludzkiej głupoty. Myliłem się – i to za sprawą mojej znajomej.
Obecnie emerytki, a wcześniej polonistki w szkole podstawowej.
Osoba wykształcona, wydawałoby się, że powinna być w pełni
odpowiedzialna za domowe finanse. Pani Bożena z sąsiadką
z naprzeciwka – kierowniczką działu w jednym z banków
– przyjaźniła się od lat. Wspólnie świętowały imieniny, odwiedzały
się niemal codziennie: po prostu – sąsiedzka sielanka.
Przed kilkoma laty pani Bożena powierzyła sąsiadce swoje finanse.
Nikomu nie można wierzyć
Sprawa jest jeszcze ciepła, nie wszystkie szczegóły są znane policji, ale najprawdopodobniej pracownica banku swobodnie dysponowała oszczędnościami sąsiadki. Niewykluczone, że założyła w jej
imieniu konto internetowe i z domu przeprowadzała dowolne operacje bankowe. – Kiedyś coś mnie
tknęło – opowiada mi pani Bożena. – Poszłam
do sąsiadki, bo odsetki z lokat wydawały mi się
za niskie. Tak mnie omotała, tak nakręciła, że za-

Założyła konto w jej banku, a sąsiadka stała się doradcą
finansowym mojej znajomej. Kilka tygodni temu pani Bożena
otrzymała z banku wezwanie do zapłaty 250 zł tytułem
niespłaconej zaległości na karcie kredytowej. Zdziwiło ją to
niezmiernie, bo karty kredytowej nie ma już od dwóch lat. Poszła
do banku wyjaśnić pomyłkę. Sąsiadka akurat była na zwolnieniu,
więc rozmowę podjął kto inny. Szydło wyszło z worka. Okazało się,
że 30 tys. zł oszczędności wyparowało z banku, a konto jest jeszcze
obciążone 20 tys. zł kredytu

banku. Zarekomendowali mu kupno opcji walutowych. – Panie Mirku – mówili mu doradcy – lepszej
okazji na kupno opcji nie będzie. Teraz jest najlepszy moment. Trzeba brać.
Właściciel zrobił, jak polecili doradcy. Szybko
przekonał się, że popełnił życiową pomyłkę. Dokonał operacji w najgorszym momencie, gdy dolar
zbliżał się do 2 złotych. W kilka tygodni później kurs
podskoczył o połowę, a pan Mirek był stratny
na 600 tys. zł. – Poczułem się oszukany podwójnie

na tematy finansowe w rodzaju: nie trzyma się
wszystkich jajek w jednym koszyku lub jeśli pożyczać, to w walucie, w której się zarabia.
Wybór jest większy niż kiedykolwiek wcześniej,
ale wymaga też dużej wiedzy od inwestora – i czasem skorzystania z pomocy wiarygodnych fachowców. W ostatnich latach wyraźnie zwiększył się dostęp do nowych rynków i instrumentów finansowych. Za pośrednictwem brokerów możemy inwestować w akcje notowane na giełdach całego świata, w kontrakty terminowe na towary lub w indeksy
giełdowe. Inwestorem może być indywidualny
uczestnik rynku dysponujący stosunkowo niewielką kwotą np. 1 tys. złotych. Na lokalnym rynku pojawiają się poliso-lokaty, lokaty strukturyzowane,
produkty hybrydowe, kontrakty terminowe i inne
instrumenty o mało zrozumiałych nazwach. Istnieją fundusze, które inwestują jednocześnie w grunty, złoto, brylanty, zboże, ropę naftową, a nawet
w wybrane roczniki win. Coraz trudniej się w tym
wszystkim połapać. Potrzebny jest doradca, który
podpowie, ile i gdzie lokować, w co inwestować. Ale
też samemu trzeba interesować się losem swoich
pieniędzy.

Bezradni inwestorzy

częłam ją nawet przepraszać. Innym razem coś już
podejrzewałam, bo dostałam z banku korespondencję na temat kredytu. Poszłam do sąsiadki,
a ona wmówiła mi, że to jakaś pomyłka i że sprawę
osobiście wyjaśni w banku. Niedawno dowiedziałam się z prasy, że sąsiadka w ten sposób zdefraudowała 9 osobom około 500 tys. zł. Najbardziej
w tym wszystkim boli mnie to, że zostałam oszukana przez przyjaciółkę, której w pełni ufałam. Nie
można wierzyć ludziom – dodaje pani Bożena.
Życie pokazuje, że nawet najbardziej zaufanemu
doradcy finansowemu nie można wierzyć do końca.
Inny mój znajomy, właściciel firmy meblarskiej,
handlujący z Chińczykami, opowiadał mi jak kilkanaście miesięcy temu został wyrolowany przez doradców działających w imieniu obsługującego go

– mówił mi ze smutkiem przedsiębiorca. – Analityk
finansowy powinien znać zawodowe abecadło. Ci
sami doradcy wzruszyli tylko ramionami, coś mówili o ryzyku inwestycyjnym i na pokrycie strat zaproponowali… kredyt w tym samym banku. Musiałem się zgodzić!

Finansowy świat przed nami
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r.
dał nauczkę chyba całemu światu. Inwestorzy
przypomnieli sobie, że nie ma cudownych rozwiązań, a każda operacja finansowa jest obarczona ryzykiem. Kontrakty terminowe, opcje, lokaty, inwestycje w nieruchomości lub w akcje – wszystko to
może prysnąć jak bańka mydlana. Raz jeszcze okazuje się, że warto pamiętać stare mądrości ludowe

Mój doradca finansowy, dawny bankowiec,
obecnie właściciel niewielkiej firmy konsultingowej, twierdzi, że Polacy w większości nie mają pojęcia o inwestowaniu i nie potrafią racjonalnie gospodarować swoimi pieniędzmi. Wprawdzie obszar jego działania to nasze miasto i okolice, ale
spostrzeżenia co do postaw rodaków są pewnie
wszędzie podobne. Więc mój doradca utrzymuje,
że wielu ludzi zgromadziło spore pieniądze na kontach, a jednocześnie doświadcza ogromnych problemów z aktywnym oszczędzaniem. Bogacące się
społeczeństwo nie miało kiedy i gdzie odrobić lekcji z ekonomii. Ludzi, którzy mają po kilkadziesiąt,
a nawet kilkaset tysięcy złotych, wcale nie jest tak
mało. Większość ciułaczy nie wie, co zrobić
z oszczędnościami. Przeraża ich myśl o zainwestowaniu w cokolwiek. W rezultacie pieniądze leżą
na lokatach o oprocentowaniu nieznacznie przewyższającym poziom inflacji. Ciężar zgromadzonych funduszy często jest tak duży, że pojawia się
psychologiczna presja wydatkowania oszczędności
na dobra materialne w postaci np. samochodu lub
wyposażenia mieszkania. Pieniądze, które powinny pracować na czarną godzinę lub emeryturę,
często albo leżą bezproduktywnie, albo znikają
w salonach meblowych lub samochodowych.
W takiej sytuacji można byłoby liczyć na wyspecjalizowaną pomoc. I rzeczywiście, na rynku jest
coraz więcej firm doradztwa finansowego. Większość z nich pomaga w zaciągnięciu kredytów, ale
są i takie, które za stosowną opłatą podpowiadają,
jak ulokować zgromadzone oszczędności. Mój doradca finansowy, a ja wraz z nim, przestrzegamy
przed szybkim podejmowaniem decyzji o współpracy z danym doradcą lub brokerem. Na rynku
jest wielu amatorów, którzy mogą działać nierozważnie, pod wpływem aktualnej mody i emocji.
Przed rozpoczęciem współpracy najlepiej odwiedzić kilka firm i na chłodno, we własnym zakresie
ocenić ich profesjonalizm. Sprawdzić z jakimi bankami są kapitałowo związane firmy doradcze, czy
też są rzeczywiście niezależne. Dobrze jest zapytać
znajomych o opinie. Lokowanie oszczędności trzeba sensownie zdywersyfikować. Ze względów bezpieczeństwa lepiej pieniądze ulokować w kilku różnych funduszach o różnej skali agresywności inwestycyjnej. Przy większych kwotach warto mieć
na przykład dwóch doradców w dwóch różnych firmach i zlecić im zarządzanie oszczędnościami kierując się wspomnianą zasadą o jajkach w oddzielnych koszykach.
Wasz aspirant Fortuna

Materiał dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

W ostatnim dwóch latach banki wykreowały nowy instrument finansowy zwany polisą
lokacyjną, będącą jednocześnie lokatą i ubezpieczeniem na życie i dożycie. Dzięki mariażowi lokaty z ubezpieczeniem, zyski z inwestycji
są zwolnione z 19 proc. tzw. podatku Belki, co
oznacza, że odsetki oferowane klientowi banku są rzeczywistym zyskiem, jaki polisa wypracuje w okresie objętym ubezpieczeniem.
Kapitał wraz z odsetkami jest wypłacany posiadaczowi rachunku w przypadku dożycia
do ustalonego w umowie terminu (np. 12, 36
miesięcy itp.) lub spadkobiercy w razie śmierci właściciela rachunku. Polisy lokacyjne mogą być atrakcyjnym produktem dla ostrożnych
inwestorów chcących stopniowo i bez podatku
pomnażać swoje oszczędności.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą
się tzw. lokaty strukturyzowane. Lokata
strukturyzowana jest zazwyczaj połączeniem
obligacji i opcji. Dzięki inwestowaniu w obligacje klient ma gwarancję odzyskania większości zainwestowanego kapitału (proporcje
udziału obligacji do opcji określa umowa).
Część kapitału inwestowana jest w opcje. Lokaty strukturyzowane mogą mieć bardzo złożoną konstrukcję. A finalne stopy zwrotu
na początku procesu inwestycyjnego są
w praktyce nie do wyliczenia ze względu chociażby na to, że część kapitału finansuje nieprzewidywalne opcje.
Opcja jest formą zakładu o to, jak cena wybranego instrumentu finansowego (np. indeks giełdowy) zachowa się w przyszłości.
Lokata strukturyzowana może być skonstruowana w ten sposób, że 85 proc. kapitału finansuje obligacje dające rocznie np. 5 proc
dochodu, a pozostałe 15 proc. kapitału przeznacza się na zakup opcji, które mogą przynieść wysoki dochód, ale także i stratę. Jeśli
opcje nie przyniosą dochodu, to po trzech latach inwestor otrzyma zwrot kapitału, bo zyski z obligacji pokryją ewentualne straty
związane z inwestycją w opcje.
W ostatnich dwóch latach lokaty strukturyzowane nie przyniosły zysków albo dostarczyły niewielkich dochodów. Niektóre lokaty
przyniosły nawet realne straty. Jedną z przyczyn było załamanie się światowych rynków
finansowych i surowcowych. Ta sama kwota
wpłacona na lokatę bankową po dwóch latach
przyniosła realny, kilkuprocentowy dochód
ponad poziom inflacji.
Skarb państwa, aby pozyskać pieniądze
na wydatki budżetowe, emituje tzw. dłużne
papiery skarbowe. Kupując papiery skarbowe
stajemy się wierzycielami państwa, które jest
zwykle solidnym dłużnikiem. Państwo zobowiązuje się wobec nabywców papierów skarbowych, że w określonym czasie odda pożyczone pieniądze wraz z odsetkami. Papiery
o wykupie do 1 roku nazywają się bonami
skarbowymi, a o dłuższym terminie wykupu
– obligacjami skarbowymi. Im papier ma
dłuższy okres wykupu, tym wyższe ma oprocentowanie. Rynek, na którym rząd sprzedaje
papiery dłużne, dzieli się na hurtowy i detaliczny. Oferta rynku detalicznego obejmuje
tylko niektóre rodzaje obligacji skarbowych
i oprocentowanie jest tu nieco niższe niż
w przypadku rynku hurtowego. Obligacjami
można obracać na rynku giełdowym i pozagiełdowym. Tworzy się w ten sposób tzw. rynek wtórny obrotu papierami dłużnymi
– rzecz nie znana na rynku lokat bankowych.
Rynek wtórny daje możliwość wycofania się
z inwestycji w dowolnym momencie. Inwestycje w skarbowe papiery dłużne są płynne,
bezpieczne i czasem bardziej zyskowne
od tradycyjnych lokat bankowych.

Aspirant Fortuna, lokalny policjant i znany
bloger, udziela porad w sprawach finansowych na
stronie internetowej.
Zapraszamy na blog: www.fortunaradzi.pl,
gdzie trwa konkurs na najciekawsze wpisy i komentarze do zamieszczanych porad. Na najlepsze
wpisy Czytelników czekają atrakcyjne nagrody!
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Sezon studniówek
z wolna zbliża się

Kultura
Sprawdź, czy
jesteś mistrzem
ortografii
Kolejną edycję konkursu
polonistycznego „Mistrz ortografii” ogłosiła już Miejska
Biblioteka w Łowiczu. Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Zgodnie z tradycją,
teksty dyktand dla poszczególnych grup wiekowych ułoży
Elżbieta Skoneczna, nauczycielka języka polskiego i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie podstawówek
zasiądą do pisania 15 marca,
zaś gimnazjaliści 8 marca.
Przypomnijmy, że teksty
wszystkich dyktand z dwunastu
edycji konkursu zostały wydane w 2007 roku przez bibliotekę. Książka nosi tytuł „Pomysły
na ortografię”. Jest podręcznikiem do nauki ortografii oraz
sprawdzenia jej efektów.
Mistrzem ortografii może
zostać wyłącznie osoba, która
napisała dyktando bezbłędnie
i tylko ona może otrzymać nagrodę burmistrza. Nie zawsze
więc konkurs kończy się wyłonieniem mistrza. 
eb

Sprostowanie
W poprzednim numerze NŁ
w komentarzu przy artykule pt.
„Dyrektorka zmieniła wystawę etnograficzną” popełniłam
błąd, pisząc, że techniki multimedialne dodatkowo uatrakcyjniają wystawę, podczas gdy
są one planowane, ale nie zostały jeszcze zakupione i zamontowane.


REKLAMA

Eliza Błaszczyk

listy
do redakcji
Dobiesław
Jędrzejczyk
Jeszcze o jubileuszu
zduńskiej biblioteki
W nr 51 „Nowego Łowiczanina” z ubiegłego roku znalazła się
obszerna relacja z uroczystości
60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdunach, warto więc
przypomnieć jej poprzedniczki.
Już przed I wojną przy Urzędzie
Gminy Bąków z siedzibą w Zdunach istniała biblioteka publiczna. Po wojnie została dołączona do biblioteki tutejszej parafii.
W okresie międzywojennym jedną z najbardziej znanych wiejskich bibliotek była Biblioteka im. Antoniego Paryskiego
w Bąkowie Górnym. Urodzony
w Urzeczu Antoni Panek (18651935), aby uniknąć poboru do
armii carskiej, w 1883r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zmieniając nazwisko na
„Paryski”. W krótkim czasie założył koncern „Paryski Publising Company”. Wydawał gazety, podręczniki szkolne, a przede
wszystkim literaturę piękną i historyczne. Ogółem ukazało się
ponad 2500 tytułów w nakładzie
7 milionów egzemplarzy. Wspierał też Fundację Kościuszkowską.
Antoni Paryski zmarł 24 kwietnia 1935 r. w Toledo w stanie
Ohio. w testamencie przeznaczył 1000 dolarów, co w nowym
czasie było kwotą znaczącą, na
bibliotekę w Bąkowie Górnym,
który był siedzibą gminy, gdy
opuszczał ojczystą ziemię. Wykonanie testamentu polecił żonie Irenie, zaś w Polsce swemu
krewnemu Franciszkowi Życie,

do końca. str. 22
wówczas nauczycielowi w Dąbkowicach, a po wojnie dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu. Natomiast organizację biblioteki powierzył Tomaszowi Kazimierowiczowi, znanemu działaczowi ludowemu.
Biblioteka została uroczyście
otwarta 28 września 1938 r.,
w obecności Ireny Paryskiej i jej
córki Marii, doktora orientalistyki na Uniwersytecie Michigan.
Przemawiali gospodarze gminy i zaproszeni goście. Śpiewał
miejscowy chór szkolny, a własne wiersze recytował Stanisław
Wiechno.
Biblioteka mieściła się w nowo
wybudowanym gmachu szkolnym. Wypożyczaniem książek
zajmowała się społecznie miejscowa nauczycielka Olga Róźycka i Jan Kaczmarek, absolwent
Uniwersytetu Ludowego w Gaci
Przeworskiej. Księgozbiór liczył
blisko 2000 tomów. Były w nim
lektury szkolne, klasyka polska
i obca. Jednak bąkowska biblioteka słynęła ze znakomitych słowników, encyklopedii, poradników i samouczków językowych.
W Bąkowie były książki i atlasy
niedostępne w łowickich bibliotekach.
Po wkroczeniu Niemców we
wrześniu 1939 r. biblioteka została przeniesiona do mieszkania Jana Kaczmarka. Specjalni łącznicy z poszczególnych wsi
wypożyczali komplety składające się z dwudziestu książek, które
następnie docierały do czytelników. W listopadzie 1939r. książki o treści naukowej ulokowano
u Antoniego Żyto. Korzystała
z nich również młodzież tajnych kompletów gimnazjalnych
ze Zdun i okolic. Niemcom udało się jednak zniszczyć około 200
książek, które spalili.
W okresie wojennym również
spółdzielnia spożywców „Przy-

Tak to wyglądało na jubileuszu biblioteki. Wójt Jarosław Kwiatkowski i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Bończak z dyrektorką biblioteki Haliną Anyszką.

szłość” w Zdunach zorganizowała potajemnie własną bibliotekę. Książki kupowano
w Łowiczu i Warszawie, a następnie oprawiano trwale w introligatorni sióstr bernardynek
w Łowiczu. Skatalogowanych
było około 200 tomów, głównie literatury pięknej. Organizatorem
i opiekunem biblioteki był przez
cały czas Władysław Kalbarczyk, wieloletni nauczyciel zduńskich szkół. Po wojnie większość
zbiorów włączono do powstałej w 1949 r. Gminnej Biblioteki

Publicznej. Inne, już „nieprawomyślne”, znalazły się w prywatnych rękach. Sam mam egzemplarz świetnej powieści Jerzego
Bandrowskiego pod wymownym
tytułem „Wściekłe psy”. Ukazuje
ona losy Polaków w czasie rewolucji bolszewickiej.
Po zakończeniu II wojny w Bąkowie Górnym pozostało jeszcze
około 400 tomów. Pod koniec lat
40. specjalna partyjna komisja
z Łowicza, na której czele stał K.
Pakulski, późniejszy dyrektor Liceum Pedagogicznego im. Hanki

Sawickiej, dokonała weryfikacji
biblioteki. Książki nieprawomyślnie, m.in. dzieła Józefa Piłsudskiego, prace historyczne Mariana Kukiela i Tadeusza Korzona
zostały uznane za „wrogie Polsce
Ludowej”.
Trafiły do księgozbiorów miejscowych nauczycieli, m.in. mojego Ojca. Przez okres stalinowski
krążyły z rąk do rąk, w sposób niemal konspiracyjny. Wolne i niezależne słowo okazało się
ważnym orężem w walce z komunistycznym zniewoleniem. 

Łowicz | Wystawa w Powiatowej Bibliotece

Nasza ziemia na fotografiach
„Łowickie okiem krajoznawcy” – taki tytuł nosi wystawa
fotograficzna Izabeli Rucińskiej, którą od 5 lutego będzie
można oglądać w Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Wernisaż wystawy zaplanowano na godz. 16.30. Wystawa
jest próbą ukazania za pomocą
fotografii piękna Ziemi Łowickiej. Składają się na nią zdjęcia wykonane w latach 2004

– 2009, które przedstawiają zabytki, folklor, przyrodę oraz ludzi, którzy w różny sposób odcisnęli swoje piętno na tej ziemi.
W zaproszeniu na wystawę
czytamy, że dobór zdjęć na wy-

Muzeum | Koncert karnawałowy

Występ mezzosopranistki
Łowicka Orkiestra Kameralna i Małgorzata Kustosik wystąpią w sali barokowej Muzeum w Łowiczu 7 lutego
o godz. 17.00 na koncercie karnawałowym. Małgorzata Kustosik śpiewa mezzosopranem,
głosem znajdującym się w skali pomiędzy sopranem a altem,
który obejmując częściowo obie
te skale, ma jednocześnie odmienną barwę. Kustosik ukończyła wydział wokalno-aktorski

na Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu solowego.
Jest solistką Teatru Wielkiego
i Teatru Muzycznego w Łodzi
oraz Opery na Zamku w Szczecinie. Współpracuje również
z Operą Śląską w Bytomiu.
W ramach cyklu „Burmistrz
Miasta zaprasza” będziemy
mogli usłyszeć arie operetkowe,
przeboje muzyki rozrywkowej
oraz znane utwory muzyki poważnej w nowej interpretacji. jr

stawę jest całkowicie subiektywny i stanowi ledwie wycinek
z kilku tysięcy zdjęć krajoznawczych regionu łowickiego wykonanych przez Izabelę Rucińską.
Autorka tych zdjęć jest łodzianką – jak podkreśla – od
przeszło pięciu pokoleń, z wykształcenia pedagogiem. Zawodowo jest instruktorem fo-

tografii krajoznawczej PTTK,
instruktorem krajoznawstwa,
publicystką i redaktorem naczelnym kwartalnika łódzkiego
oddziału PTTK „Wędrownik”.
Jej prace prezentowane były
na wielu wystawach zbiorowych, publikowane w „Wędrowniku”, „Ziemi Łódzkiej”,
wydawnictwach
krajoznawczych. 
mwk

ŁOK | Pracownia Sztuki Żywej

Koncert Jelonka
Występ muzyka
instrumentalisty Michała
Jelonka będzie można
oglądać i wysłuchać
w Pracowni Sztuki Żywej
6 lutego o godz. 21.
Bilety w ramach przedsprzedaży kosztują 20 zł, w dniu
koncertu 25 zł. Do tej pory Jelonek współpracował m.in. z
takimi rockowymi zespołami

jak: Hunter, De Press, Closterkeller, Perfect i Wilki. W latach 1989 - 1993 współpracował z orkiestrą symfoniczną
i kameralną Filharmonii Kieleckiej oraz kwintetem smyczkowym „Collegium Musicum”.
W 2007 r. wydał pierwszą solową płytę. Tworzy muzykę instrumentalną o charakterze artrockowym, w której główną
rolę odgrywają skrzypce oraz
inne instrumenty smyczkowe. jr
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w Nieborowie. str. 24

Łowicz | Szkolenia dla dzieci w SP 4

Jak zachować się w czasie ferii
Przepisy ruchu drogowego
w przystępny dla dzieci sposób przedstawiała i wyjaśniała
mł. asp. Urszula Szymczak z łowickiej policji podczas spotkań
z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łowiczu.
Zajęcia odbywały się od 25
do 29 stycznia. Ich głównym
celem było bezpieczne spędzenie przez dzieci ferii, które rozpoczną się już 15 lutego.
Szymczak za pomocą kolorowych plansz próbowała uczulić uczniów podstawówki na
niebezpieczne sytuacje, jakie

mogą powstać na drodze. – Czy
ktoś z was jeździ już po ulicy?
– pytała Szymczak, na co pojawił się las rąk drugo - i trzecioklasistów. – Też tak myślałam – stwierdziła policjantka
i od razu dodała – Nie możecie
jeździć po drogach, nie znając
przepisów.
W każdej chwili może was
potrącić samochód, z którym
nie macie żadnych szans. – Tak
było z naszym kolegą – potwierdziła jedna z dziewczynek siedzących w pierwszych rzędach
– w wakacje sobie jechał dro-

Łowicz | Specjalny Ośrodek

Jak nazwać szkolnego busa?
Samorząd
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu ogłosił
25 stycznia konkurs pod nazwą
„Super nazwa dla super samochodu”. Chodzi o nadanie nazwy dla VW, o jaki wzbogacił
się ośrodek. Jest to mogący przewozić 8 pasażerów VW Transporter. Dzieci będą nim wożone
na występy, wymiany z innymi

szkołami itp. Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:
do 5 lutego każda z klas ma
przedstawić swoje propozycję.
Następnie komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządu, rodziców
i nauczycieli, wybierze nazwę.
Ogłoszenie jej zaplanowano
11 lutego, podczas dyskoteki
walentynkowej. 
mwk

gą i uderzył w niego samochód,
długo leżał w szpitalu i teraz już
z nami się nie uczy. Asp. Szymczak zwracała uwagę dzieci na
to, że droga nie jest miejscem
zabaw, nie można przy niej grać
w piłkę ani jeździć na niej na
sankach, rolkach czy rowerach,
tylko w miejscach do tego przeznaczonych – jak podwórka,
boiska czy place zabaw. Dzieci
muszą pamiętać, że nie wolno
jeździć na łyżwach na rzekach
i stawach, mimo silnych mrozów, nigdy nie wiadomo, czy
lód jest wystarczająco gruby.  jr

Zajęcia
w „Czwórce”.
Mł. asp.
Urszula
Szymczak
tłumaczy
dzieciom,
jak mają
zachowywać
się na drodze,
by były
bezpieczne.

Pijarzy | Ferie

Czas modlitwy i męskich rozmów
Dni skupienia dla młodzieży
męskiej z terenu Łowicza i okolic to jedna z ofert, jaką przygotował zakon pijarów podczas
ferii szkolnych, które rozpoczynają się 15 lutego. Zaproszenie to skierowane jest do chłopców z trzecich klas gimnazjum
i ze wszystkich klas liceum. Dni
trwać będą od 13 do 17 lute-

go w domu zakonnym pijarów
w Łowiczu. Zakonnicy zapewniają nocleg i wyżywienie. Za
udział nie trzeba płacić z góry
określonej ceny, przewidziano
za to dobrowolną ofiarę. Wiele czasu zostanie poświęconego
na wspólnotową i indywidualną
modlitwę. Nad całością czuwać
będą łowiccy pijarzy. Te kilka

REKLAMA

Łowicz | Szkoły pijarskie

Festiwal o alternatywnych
źródłach energii
– Poziom był bardzo
wysoki, wśród
gimnazjalistów konieczna
była nawet dogrywka
– mówi Agnieszka
Maciągowska, nauczycielka
biologii w szkołach
pijarskich w Łowiczu na
temat konkursu wiedzy,
jaki przeprowadzony
został w ramach Festiwalu
Nauki, który odbył się w tej
placówce 29 stycznia.
Festiwal rozpoczęło przedstawienie z pogranicza fizyki
i chemii na temat budowy materii pt. Kosmiczna cebula.
W drugiej części klasa II matematyczna LO przedstawiła
prezentację multimedialną na
temat alternatywnych źródeł
energii.
W części trzeciej 3-osobowe
drużyny reprezentujące wszystkie klasy gimnazjum i liceum
zmierzyły się we wspomnianym konkursie wiedzy. Zwycięzcami konkursy zostały: III
b gimnazjum oraz I matematyczna LO. – Pytania były bardzo trudne, ale nie wykraczały
poza informacje zawarte w prezentacjach – mówi Agnieszka
Maciągowska, która przygotowywała festiwal wraz z Jolantą

Festiwal Nauki. Na widowni zasiedli gimnazjaliści i licealiści, którzy kibicowali swoim drużynom.  

Kosiorek – nauczycielem fizyki oraz Kamilą Kapruziak – nauczycielem biologii.
Uczniowie ze zwycięskich
drużyn zostali nagrodzeni czekoladami oraz ocenami bardzo dobrymi z biologii, fizyki i chemii.
Był to pierwszy w szkołach
pijarskich festiwal w ramach
unijnego projektu „Partnerzy
w nauce i działaniu”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Projekt
rozpoczął się w październiku

dni będzie również momentem
wielu wspólnych rozmów.
Od 14 do 21 lutego uczniowie z pijarskiej Szkoły Podstawowej w Łowiczu, pod opieką
o. Stanisława Płaszewskiego,
udadzą się do Jarkowic koło
Karpacza. Zapisy na ten wyjazd zostały już zakończone.
Pijarscy gimnazjaliści i liceali-

i trwać będzie 3 lata. W projekcie biorą udział nauczyciele
biologii, chemii, fizyki, matematyki, przedsiębiorczości i informatyki, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia. Jeden festiwal
nauki przeprowadzany będzie
w każdym semestrze. Ich tematyka związana jest z zajęciami.
Kolejny poświęcony będzie zagadnieniom wody w roślinach.
Czy adresowany będzie do gimnazjalistów i licealistów, czy już
tylko do licealistów – okaże się.

– Zastanawiamy się nad zorganizowaniem festiwalu tylko
dla licealistów, bo zakres wiedzy uczniów w gimnazjum jest
zupełnie inny niż w liceum –
mówi Agnieszka Maciągowska.
– Np. na temat ciśnienia osmotycznego komórek czy transpiracji, czyli parowania wody
z roślin przez aparaty szparkowe, gimnazjaliści mają wiedzę
niewielką, licealiści zjawiska
te poznają dużo dogłębniej, dokładniej. 
mwk

ści razem z o. Grzegorzem Misiurą wyjadą do Łapsz Niżnych
w drugim tygodniu ferii. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Ponadto w szkole pijarskiej odbędą się rekolekcje zamknięte
dla animatorów grup pijarskich.
Przybędzie również kilkunastoosobowa grupa młodzieży
z pijarskiej parafii w Bolszewie
koło Wejherowa. Bliższych informacji i zgłoszenia w sprawie
Dni skupienia czy rekolekcji
można uzyskać pod numerem
telefonu 666 - 397-538. 
jr
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Oznakowanie było wyraźne, mimo to nie wszyscy zwracali na nie
dostateczną uwagę.

Kierowca tej Corsy także jechał Browarną na pamięć, w stronę Podrzecznej, pod prąd.

Niektórzy kierowcy uważają, że oznakowanie jest słabo widoczne.

Łowicz | Nowa organizacja ruchu

Kierowcy
Najłatwiej było zauważyć zmianę kierowcom jadącym Podrzeczną jeden za drugim. Gdy pierwszy zatrzymał
się na stopie, następni siłą rzeczy też musieli.

Do kilku kolizji doszło już na skrzyżowaniu ulicy Browarnej
z Podrzeczną w Łowiczu po zmianach w organizacji ruchu
wprowadzonych w nocy z soboty na niedzielę.
Do tego kilkudziesięciu kierowców przejeżdżało tam
nieprawidłowo, mając jednak szczęście, bezkolizyjnie.

Te pozostałości po budowie także nie polepszały widoczności. Szybko je jednak usunięto.

Do dwóch pierwszych kolizji
doszło w niedzielę, 31 stycznia,
do trzeciej 1 lutego ok. 12.10
i tego samego dnia przed 18.
Samochody wyjeżdżające z
ulicy Starorzecze i jadące w
ulicę Browarną mają obecnie pierwszeństwo przejazdu. Kierowcy jadący ulicą Podrzeczną mają z obydwóch
kierunków znaki STOP. Niestety, wielu kierowców jeździ „na pamięć” i nie zatrzymuje się przed tymi znakami.
W ciągu niecałej godziny
w poniedziałek, 1 lutego –
a więc pierwszego dnia roboczego po wprowadzeniu zmian
– reporter Nowego Łowiczanina doliczył się aż 36 kierowców
jadących ulicą Podrzeczną, którzy nie zatrzymali się przed zna-

kiem STOP i nie ustąpili pierwszeństwa przejazdu. Zdarzało
się też, że ci, którzy zgodnie
z nowymi znakami, zatrzymali
się na Podrzecznej przed skrzyżowaniem z Browarną, słyszeli
za sobą klaksony innych, hamujących z poślizgiem samochodów. Gdyby mieli otwarte szyby, pewnie by usłyszeli szereg
wyzwisk pod swoim adresem.
W ciągu tej godziny nie zatrzymał się na skrzyżowaniu
również samochód z butlami
z gazem (przynajmniej wolno jechał) i taksówkarz spoza Łowicza – na szczęście bez
pasażerów. – Gorzej może być
z mieszkańcami miasta niż z
przyjezdnymi, którzy patrzą na
znaki, a nie jeżdżą na pamięć –
powiedział nam przyglądający

się sytuacji Paweł Jamróz z Łowicza. W ostatni poniedziałek
dwukrotnie w pobliżu skrzyżowania stał policyjny patrol.
Widok radiowozu „nie
przeszkadzał” jednak wielu kierowcom i nadal nie zauważali znaków STOP na Podrzecznej. Policjanci takich
kierowców zatrzymywali i pouczali. Mandaty otrzymywali
w niedzielę i poniedziałek tylko ci kierowcy, którzy spowodowali kolizje. – Co z tego, że
stoją za skrzyżowaniem i zatrzymują. Jak ktoś już przejedzie, to może mówić o szczęściu, że nie dostał strzału z
boku. Powinni ruchem kierować – uważał jeden z kierowców, którzy zostali tego dnia
pouczeni.
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O pierwszych efektach. str. 19

Ten samochód nie miał pierwszeństwa, ale na skrzyżowanie wjechał. Jak się skończyło – widać.

jeździli na pamięć
Do pierwszej kolizji doszło już około godziny 12.40
w niedzielę, 31 stycznia. Kierowca Renault Megane jechał
Podrzeczną i skręcał w Browarną. Nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu Daewoo Nubira, który wyjeżdżał z ulicy Starorzecze. Został ukarany 300-złotowym mandatem. Do kolejnej
kolizji doszło tego samego dnia
o godzinie 19.50. W tej kolizji
uczestniczyły trzy samochody: BMW, Audi A4 i Renault
Kangoo. Jadący Podrzeczną od
strony katedry kierowca BMW
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu wyjeżdżającemu od
strony ul. Starorzecze Audi.
W wyniku wypadku ucierpiał
też samochód jadący Podrzeczną i zamierzający skręcić w
Starorzecze. Kierujący BMW
został ukarany 500 zł mandatem.
Do czwartej kolizji doszło
1 lutego ok. godziny 17.35 na
tym samym skrzyżowaniu. Tym
razem pierwszeństwo przejazdu wymusiła kobieta kierująca
Audi A4. Jechała Podrzeczną
od strony ul. Św. Floriana. Za-

pomniała o zmienionej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i nie zastosowała się do
znaków. Uderzyła w bok Opla
Vectra. Mandat: 200 zł.
– Mam 46 lat i od kiedy pamiętam, to samochody na Podrzecznej miały pierwszeństwo.
Po co taka zmiana?! – złościł
się jeden z mieszkańców ul.
Podrzecznej. – Przez najbliższe
kilka tygodni będziemy często
słyszeć pogotowie na sygnale
– dodał inny mieszkaniec Podrzecznej. – Może jakby coś
migało, a nie tylko były te znaki, to by kierowcy zauważali.
Szkoda tych samochodów, co
się tu rozbiją...
Opinie osób obserwujących
to skrzyżowanie były różne,
jednak zdecydowana większość uważa, że samochody jadące Podrzeczną powinny nadal
mieć pierwszeństwo przejazdu.
Część kierowców ignorowała
bądź też nie zauważała również
zmiany kierunku ruchu na Browarnej. W ciągu kilkunastu minut nasz reporter sfotografował
trzy samochody jadące „pod
prąd” – od strony Zduńskiej.

Następnego dnia, 2 lutego
było już trochę lepiej. Reporterka NŁ w ciągu godziny naliczyła 16 kierowców, którzy nie
zorientowali się, że zmieniona
została organizacja ruchu. Zdecydowana większość kierowców jadących ul. Podrzeczną
zatrzymywała się przy znakach
Stop, co powodowało korkowanie się jej nawet przed południem.
Natężenie ruchu na Podrzecznej było jeszcze tego
dnia znacznie większe niż w
ciągu ulic Starorzecze – Browarna. – Dla mnie oczywistym
jest, że to Podrzeczna powinna być ulicą z pierwszeństwem
przejazdu – mówił nam jeden z
mieszkańców Łowicza.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ul. Starorzecze otwarta
jest dopiero od trzech dni. Wiele osób jeszcze o tym nie wie,
a inni nie mieli okazji nią jechać. Intencja zmian jest taka,
by
Podrzeczną
odciążyć.
Jak mówił na konferencji prasowej we wtorek burmistrz Kaliński, tak już pozostanie, zmiany
nie zostaną cofnięte. mak, eb

Ślad po jednej z pierwszych stłuczek. Mogło być gorzej.
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Szkoły średnie|Kolejne studniówki

Taki bal się zdarza raz
Oszałamiające wieczorowe kreacje,
garnitury na miarę, zapach perfum
i żywych kwiatów... a wszystko to po raz
pierwszy, już, nareszcie, teraz!
W sobotnią noc 30 stycznia na
studniówkowych balach w Łowiczu,
Domaniewicach i Strykowie bawili się
uczniowie trzech szkół z naszego regionu.
Najwcześniej, bo już o godz.
18.00 bal rozpoczęli uczniowie ZSP im. Wł. St. Reymonta
w Łowiczu. Młodzież wraz
z nauczycielami i gośćmi bawiła się w sali bankietowej Syntexu. Zanim rozpoczęto poloneza,
minutą ciszy uczczono pamięć
tragicznie zmarłego ucznia klasy maturalnej Łukasza Guzka.
Zwracając się do swoich podopiecznych, dyrektor Jan Sałajczyk zaczął poważnie: – ChciałREKLAMA

bym, abyście pomyśleli o tym,
że życie, które macie przed
sobą, składa się nie tylko z radości i dni wesołych, ale stawia
przed wami określone zadania
i nakłada obowiązki. Dlatego
gorąco proszę was o to, abyście
te następne sto dni poświęcili
solidnej pracy, abyście dobrze
przygotowali się do przyszłej
matury i egzaminów zawodowych. W tych wysiłkach wspierać was będą wasi nauczyciele,

Podniosła chwila. Uczniowie ZSP nr 3 w Łowiczu dziękowali swoim nauczycielom.

wychowawcy i rodzice. A dzisiaj
bawmy się i dzielmy radością.
Życzę Państwu udanej zabawy!
Zanim zabrzmiały pierwsze takty poloneza, uczniowie
podziękowali dyrekcji szkoły,
swoim wychowawcom oraz nauczycielom za naukę i wsparcie.
Po oficjalnym komunikacie, że
„Poloneza czas zacząć!” jako
pierwsza na parkiet wyszła klasa czwarta TOUG.
O godz. 19.00 w podstrykowskim Hotelu 500 zaczynała się
studniówka młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
– Zawżdy tak to bywało,
gdy sto dni nauki zostało, wielce godni żakowie biesiadowali na zdrowie! – wyrecytowali
uczniowie, a następnie o oficjalne otwarcie balu poprosili dyrektor Magdalenę Mackiewicz.
Tu w gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicestarosta powiatu zgierskiego Marcin
Karpiński i wójt gminy Głowno
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przy Informacjach na str. 34
Marek Jóźwiak, były nauczyciel z tej szkoły. Obydwaj, życząc młodzieży znakomitej zabawy, podkreślali wyjątkowość
tej długo wyczekiwanej chwili,
w której uczennice i uczniowie,
jakby za sprawą jakiś czarów,
przemienili się nagle w piękne
młode damy i przystojnych mężczyzn. Całości obrazu dopełnił
wspaniale zatańczony polonez.
Młodzież zaskoczyła nauczycieli i oglądających rodziców
mnogością układów choreograficznych, na jakie pozwoliła obszerna sala bankietowa.
Licealiści z Głowna swoją studniówkę w restauracji
„U Pana Tadeusza” w Domaniewicach rozpoczęli o 20.00
w obecności absolwenta tej
szkoły z 1982 r. burmistrza
Głowna Wojciecha Brzeskiego. Zwracając się do przyszłych
maturzystów oraz gości, dyrektor Anna Lewandowska wspomniała, że głowieńskie liceum
obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Przez ten
czas mury tej placówki opuściły 3 tysiące absolwentów, co
w 15 –tysięcznym mieście stanowi sumę imponującą.
Uczniowie, dziękując nauczycielom za lata pracy, obiecali podtrzymać tradycję stuprocentowej zdawalności matury.
A potem był już piękny polonez i całonocna zabawa.  ewr
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Bolimów|Warsztaty z ceramiki

Glina to nie tylko garnki...
... ale rozmaitych kształtów
rzeźby, naczynia
i naczynka, których wyrobu
w warsztacie garncarskim
rodziny Konopczyńskich
w Bolimowie uczyli się 30
stycznia uczestnicy projektu
„Zawód pamiątkarz”
Projekt jest finansowany
z funduszy unijnych, ma na celu
przygotowanie grupy 30 osób,
które będą potrafiły stworzyć
pamiątkę z województwa łódzkiego. Nasze województwo potrzebuje bowiem nowych pomysłów i takich przedmiotów, które
kojarząc się regionalnie, będą
stanowiły produkt atrakcyjny
dla gości i turystów. O tym, do
kogo adresowane jest ciekawe
szkolenie i jak ono przebiega,
opowiedział nam odpowiedzialny za promocję projektu Maciej
Mazerant. którego spotkaliśmy
w Bolimowie. – Organizatorem
projektu „Zawód pamiątkarz”
jest Regionalna Organizacja Tu-

rystyczna Województwa Łódzkiego. Uczestnicy kursu pochodzą z różnych powiatów. Zajęcia
odbywają się w dwóch 15–osobowych grupach w dwóch regionach – łowickim i łęczyckim.
Zależało nam, by do udziału zakwalifikować osoby, które mają
jakiś talent plastyczny, posiadają umiejętności i chcą je rozwijać, by potem rozpocząć działalność w zawodzie pamiątkarza,
wprowadzając na rynek konkretną pamiątkę.
Uczestnicy projektu mają
już za sobą zajęcia teoretyczne z marketingu, historii sztuki i designu, znajomości sektora turystyki oraz psychologii
sprzedaży. Miały one przygotować artystów do swobodnego poruszania się na rynku
pamiątek. Drugim etapem są
zajęcia praktyczne, w tym właśnie ceramiczne, prowadzone w
bolimowskim warsztacie Konopczyńskich. Wcześniej kursanci uczyli się haftu i wycinanki,
a w niedzielę, 31 stycznia w hotelu Zacisze wprowadzono ich

Pierwsze doświadczenia z kołem garncarskim. Uczestniczka
warsztatów robi dzbanek. Ręce obok należą do prowadzącego warsztaty
Pawła Aftewicza.

w tajniki decoupage’u. Wszystko po to, by spotkali się z każdą techniką, którą potencjalnie
mogą wykorzystać do stworzenia własnej pamiątki. Mariusz
Sekuła, który zajmuje się renowacją starych skrzyń łowickich, o tym, co podobało mu się
najbardziej, powiedzieć będzie
mógł dopiero po zakończeniu
kursu. Teraz, po spróbowaniu
kilku technik wie, że najmniej
odpowiada mu haft.
I na kole, i na stole
W warsztacie Konopczyńskich kursanci po teoretycznym
wprowadzeniu przystąpili do lepienia z gliny przeróżnych figurek. Próbowali też pracy na kołach garncarskich: tradycyjnym
(nożnym) oraz zasilanym elektrycznie.
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– Nie ma możliwości, by
każdy z uczestników warsztatów mógł siedzieć do woli na
kole. Te zajęcia mają pokazać
różne możliwości wykorzystania gliny – wyjaśniał prowadzący zajęcia Paweł Aftewicz.
Dla niektórych, jak dla pani
Anny Kret z Kamienia w gminie Głowno, warsztaty w Bolimowie były pierwszym spotkaniem z gliną. Pierwszym,
a owocnym – bo powstał na
nim m.in. zgrabny aniołek.
Twórczyni ta, która zwykle zajmuje się m.in. dzierganiem frywolitek i zdobieniem pisanek,
przyznaje, że jest ideą warsztatów zachwycona. – Bardzo cieszę się, że się dostałam na ten
projekt, bo mam szansę dowiedzieć się czegoś nowego, spróbować różnych technik.

Wykonane w czasie warsztatów rzeźby zostały odłożone na
tydzień do wyschnięcia. Potem
trafią do pieca, a na zajęciach
13 lutego będą zdobione, szkliwione.
– Metody szkliwienia są różne, w zależności od tego, jaki
chcemy uzyskać efekt. Jeżeli
chcemy całe otrzymać naczynie w jednym szkliwie, to przeważnie doprowadzamy je do
odpowiedniej konsystencji i nanosimy, polewając nim wypalone naczynia bądź maczając je
w szkliwie. Jeżeli chcemy uzyskać fragmenty w różnych kolorach, np. zielone liście i czerwoną różę, to nanosimy kolorowe
szkliwo pędzelkiem – opowiadała Dorota KonopczyńskaAftewicz. Naczynia i rzeźby
można też zdobić farbami ceramicznymi, podszkliwnymi,
a potem pokryć je na wierzchu
szkliwem bezbarwnym.
Uczestnicy warsztatów nie
kryli zadowolenia z poznawania nowej techniki. Od razu
dało się zauważyć, że nadają
na tych samych falach. Organizatorom projektu zależy także
na tym, by artyści, którzy poznają się na zajęciach, mogli
potem ze sobą współpracować,
co może skutkować wprowadzeniem na rynek wspólnych
dzieł i realizacją bardziej złożonych koncepcji. Projekt „Zawód pamiątkarz” ma trwać do
maja, a zakończy go wystawa
przedmiotów wykonanych w
czasie kursu. 
ewr
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Klub Seniora | Karnawał

Był bal, będą ostatki
200 osób bawiło się na
integracyjnym balu karnawałowym
seniorów, który odbył się 22
stycznia w zajeździe Rozdroże
w Nieborowie.

REKLAMA

Był również czas na występy
i tańce. Tym razem okolicznościowy program na temat Dnia
Babci i Dnia Dziadka zaprezentowali seniorzy ze Skierniewic. – Do tańca przygrywały
dwa zespoły: kapela podwórkowa z Bełchowa oraz Chanel – wspomina Anna Bieguszewska. – Jedną z atrakcji balu
było losowanie kosy szczęścia,
ufundowanych przez sponsorów. Wygrali je: Bożena Zielińska, Andrzej Michalak
i Marian Popecki.
Karnawał w łowickim Klubie
Seniora zakończy się 15 lutego
balem ostatkowo–walentynkowym w restauracji Polonia. mwk

Zabawa
w rytmach
orientu
Włodzimierz Gala

Imprezę
zorganizowały
wspólnie łowicki Klub Seniora Radość, Klub Ustronie ze
Skierniewic oraz Słoneczko
z Bełchowa.
Wśród zaproszonych gości
byli seniorzy z Bartnik i Zdun,
przedstawiciele Koła Diabetyków oraz Polskiego Związku
Niewidomych w Łowiczu, burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, prezydent Skierniewic
Leszek Trębski, wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. Otwarcia
balu dokonały przewodniczące
klubów – Anna Bieguszewska
z Łowicza, Elżbieta Rusiecka
ze Skierniewic oraz Beata Sawicka z Bełchowa.

Bal w Nieborowie. Seniorzy potrafią się bawić.

Strażak zawsze rękę poda
„Wiatr, wypadek, ogień,
woda – strażak zawsze rękę
poda” – pod takim hasłem
w tym roku organizowany jest
konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży
i ma upowszechniać bezpieczne
REKLAMA

zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Prace dzieci
będą ocenianie w czterech kategoriach wiekowych. Należy je
składać w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu w wydziale spraw
społecznych najpóźniej do
15 lutego. 
eb

Karnawałowa zabawa taneczna, której hasłem przewodnim
był orient, odbyła się w piątek,
29 stycznia w Pracowni Sztuki
Żywej. Za część organizacyjną odpowiadała Marta Kroc,
która raz w tygodniu w Łowickim Ośrodku Kultury prowadzi
zajęcia z tańca wschodniego –
potocznie nazywanego tańcem
brzucha. Udział we wspólnej zabawie kosztował jedyne 9,99 zł.
Na imprezę przybyło ok.
50 osób. Wśród nich przeważały panie i młode dziewczyny, które na co dzień uczą się
pod okiem Marty Kroc. Jednak
część z nich przyszła z mężczyznami jako osobami towarzyszącymi. Wszyscy byli przebrani: kobiety przyszły na imprezę
w strojach wschodnich tancerek, a panowie przebrali się za
szejków. O godz. 19.00 zaczęła się wspaniała zabawa karnawałowa przy muzyce arabskiej,
a główną jej atrakcją i tańcem
przewodnim był właśnie taniec
brzucha. Nie zabrakło też rożków z bakaliami, które przygotowała na tę okazję Magdalena
Kłosińska z kawiarni Powroty.
Na imprezie, oprócz charakterystycznych dźwięków etnicznej muzyki arabskiej, grany był
także współczesny arabski pop.
Cały klub został na tę okazję
przystrojony, zamieniając się
w baśniową krainę wschodu.
Podczas tańców światełka ułożone w kształcie piramid migotały, dodając wyjątkowego
uroku. Uczestnicy zabawy obejrzeli także pokaz tańca brzucha
w wykonaniu tegorocznej maturzystki Edyty Wolny, która
wystąpiła w układzie z woalem
w mieniącym się złotem czerwonym stroju. Oprócz niej wystąpiła również cała grupa tancerek prowadzona w tym roku
przez Martę Kroc. Imprezę prowadziła Hanna Brejnak, która w kilku słowach zapoznała
wszystkich z charakterem muzyki arabskiej i historią tańca orientalnego. Poprowadziła również konkurs, w którym
można było wygrać drobne nagrody. W trakcie wspólnej zabawy można było też skorzystać
z pomocy Sabiny Przyżyckiej,
która wykonywała makijaż
orientalny. 
jr
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Porady|Z fiskusem nie na bakier

Darowizna Firmy członkowi najbliższej rodziny
W praktyce często mamy do czynienia z darowizną przedsiębiorstwa
najbliższym członkom rodziny. Ma to miejsce na ogół wtedy, gdy rodzic,
prowadząc indywidualnie działalność gospodarczą, chce przekazać
swoją firmę dziecku i wycofać się z życia gospodarczego.
Anna Leszczyńska
doradca podatkowy

Dokonując darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
obdarowanego kosztem swego
majątku.
Problem opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa należy rozpatrywać w kontekście
przepisów ustawy o podatku od
spadków i darowizn, podatku
od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych,
jak również podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dla celów podatkowych przez
pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć, zgodnie z art. 551
Kodeksu cywilnego, zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:
 oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego
wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
 własność nieruchomości lub
ruchomości, w tym urządzeń,
materiałów, towarów i wyrobów,
oraz inne prawa rzeczowe do
nieruchomości lub ruchomości;
 prawa wynikające z umów
najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa
do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające
z innych stosunków prawnych;
 wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki
pieniężne;
 koncesje, licencje i zezwolenia;
 patenty i inne prawa własności przemysłowej;
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 majątkowe prawa autorskie
i majątkowe prawa pokrewne;
 tajemnice przedsiębiorstwa;
 księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przez zbycie przedsiębiorstwa
należy rozumieć każdą umowę
(w szczególności sprzedaży, zamiany, darowizny i inne), skutkiem których jest przeniesienie
własności przedsiębiorstwa.
Zbycie
przedsiębiorstwa,
zgodnie z art. 751 § 1 kc, powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy
w skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzi prawo
własności nieruchomości, to
umowa zbycia powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 751 § 4 kc).

Darowizna
przedsiębiorstwa
a podatek od spadków
i darowizn
Zgodnie z art.4a ustawy
o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się z podatku
nabycie własności rzeczy lub
praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą
oni nabycie własności tych rzeczy lub praw właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
w terminie 6 miesięcy od dnia
powstania obowiązku podatkowego.
Zgłoszenia takiej darowizny
należy dokonać na formularzu
SD-Z2. Obowiązek podatkowy
ciąży na obdarowanym i powstaje z chwilą złożenia przez
darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w ra-

zie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy
z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze
względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczenia
obu stron – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
Ustawa nie uzależnia skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od rodzaju
przekazanych rzeczy lub praw,
zatem przedmiotem darowizny może być również przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby
otrzymujący darowiznę zaliczał się do kręgu osób wymienionych w ustawie.
W przypadku, gdy przedmiotem darowizny są środki
pieniężne, zwolnienie stosuje
się pod warunkiem, że obdarowany udokumentuje ich otrzymanie na rachunek bankowy,
rachunek prowadzony przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
W przypadku, gdy podatnik
otrzymujący darowiznę nie dopełni wyżej wskazanych warunków, to nabycie przez niego własności rzeczy i praw
majątkowych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach,
z uwzględnieniem kwoty wolnej
i skali podatkowej określonych
dla nabywców zaliczonych do
I grupy podatkowej (art 4a ust.3
ustawy o podatku od spadków
i darowizn).
Reasumując,
darowizna
przedsiębiorstwa
najbliższym członkom rodziny, po
spełnieniu warunków wska-

zanych w ustawie, podlega
zwolnieniu od podatku od
spadków i darowizn.
Darowizna
przedsiębiorstwa
a podatek
od towarów i usług
Zgodnie z art 6 pkt 1 ustawy
o VAT, przepisów tej ustawy nie
stosuje się do transakcji zbycia
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
W przepisach prawa podatkowego brak jest definicji przedsiębiorstwa, dlatego też należy
odwołać się do cytowanej wcześniej definicji przedsiębiorstwa
zawartej w art 551 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą przedsiębiorstwo to zorganizowany
zespół składników materialnych
i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z pismem dyrektora
Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 5 lutego 2009 r. (sygn.
I T P P 1 / 4 4 3 - 10 3 3 / 0 8 / M S ) ,
„O tym, czy nastąpiło zbycie
przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest
do prawidłowego określenia
przedmiotu opodatkowania, co
wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności. (...) Przekazanie w formie darowizny (...)
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego,
wyłączone jest spod działania
ustawy o podatku od towarów
i usług.”
Dla zbycia przedsiębiorstwa
konieczne jest przeniesienie na
nabywcę minimum środków
pozwalających na kontynu-

owanie realizowanej uprzednio
w tym przedsiębiorstwie działalności gospodarczej ( por. wyrok
NSA z 26 czerwca 2008r, sygn
akt I FSK 688/07). Na gruncie
ustawy o podatku od towarów
i usług do uznania, że mamy
do czynienia z transakcja „zbycia przedsiębiorstwa”, nie jest
zatem niezbędne przeniesienie
własności na nabywcę wszystkich elementów wchodzących
w skład tego przedsiębiorstwa.
Bezsprzecznie natomiast muszą być to te składniki przedsiębiorstwa, które odgrywają istotną rolę w jego funkcjonowaniu.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
12 sierpnia 2008 r. III SA/Wa
666/2008, użyte w art. 6 pkt 1
ustawy o VAT pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy
zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych
zadań gospodarczych, bez
względu na to, czy obejmuje on
całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.
Za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uznać zarówno odpłatne,
jak i nieodpłatne zbycie. Takie również stanowisko przyjął
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku
z dnia 22 lipca 2009 r. I SA/Po
492/2009, w którym wskazał,
że: „Pojęcie transakcji zbycia
przedsiębiorstwa zastosowane
w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
i pojęcie tożsame użyte w art.
91 ust. 9 ustawy o VAT – mówiącym o korektach odliczenia
podatku naliczonego – musi
być rozumiane jako przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Transakcją jest każdy
tryb dopuszczony prawem cywilnym do przeniesienia własności nieruchomości, a więc
będzie to także darowizna.”
Mając na uwadze powyższe,
należy stwierdzić, iż darowizna
przedsiębiorstwa w rozumie-

niu art 551 Kodeksu cywilnego
wyłączona jest spod działania
ustawy o podatku od towarów
i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz
nie wiąże się dla darczyńcy
z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych
(m.in. środków trwałych lub
obrotowych)
wchodzących
w skład przedsiębiorstwa. Nakłada jednak na nabywcę, jako
beneficjenta praw i obowiązków darczyńcy – obowiązek dokonywania stosownych korekt
w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby zbywca przedsiębiorstwa, co wynika z art 91 ust.9
ustawy o podatku od towarów
i usług.
Darowizna
przedsiębiorstwa
a opodatkowanie
podatkiem
dochodowym od osób
fizycznych
Darowizna przedsiębiorstwa nie prowadzi do powstania przychodu podlegającego
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych u żadnej ze stron tej
czynności prawnej.
Przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających ustawie o podatku od
spadków i darowizn. Tym samym otrzymanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie
prowadzi do powstania przychodu u obdarowanego w rozumieniu ustawy o PIT, bez
względu na to, czy podatek od
spadków i darowizn zostanie
zapłacony, czy też nie.
Darowizna
przedsiębiorstwa
a podatek od czynności
cywilnoprawnych
Umowa darowizny przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od
czynności cywilnoprawnych
w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.( art. 1 ust. 1 pkt
1 lit. d ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych)
Obowiązek podatkowy przy
umowie darowizny powstaje
z chwilą dokonania czynności
cywilnoprawnych, tj. w dniu
zawarcia umowy darowizny
i ciąży na obdarowanym. Obdarowany ma obowiązek, bez
wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie PCC (druk PCC-3) oraz
obliczyć i wpłacić podatek
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, chyba że podatek pobierany jest przez notariusza jako
płatnika.
W przypadku darowizny
przedsiębiorstwa obowiązek
podatkowy powstanie, gdy obdarowany przejmie długi i ciężary związane z tym przedsiębiorstwem. 
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MERCEDES 410, kontener do
przewozu bydła i koni, tel. kom.
0504‑181‑655.
MERCEDES Benz 190 E 2.0 1990
rok, benzyna manual 4b, tel. kom.
0502‑096‑421.
MERCEDES C-220 CDI 2001 rok, tel.
kom. 0602‑716‑963.
MERCEDES C220 diesel 1996 rok,
srebrny metalik, salon Polska, idealny, tel.
kom. 0604‑392‑876.
MERCEDES Smart 800 CDI 2000
rok, 14 800 zł, stan dobry, tel. kom.
0507‑835‑405.
MERCEDES Vito 2.3 TD 1997 rok,
7-osobowy, tel. kom. 0662‑260‑322.

samochodowe

AUDI A4 1.9 TDI 1995 rok, 11500 zł,
granatowy metalik, do uzgodnienia, tel.
kom. 0604‑607‑061.

kupno

AUDI A6 2009 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

Auta bezwypadkowe, kupię, tel.
kom. 0795‑297‑763.
Auto-kasacja subiekt - Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (046) 838-55-41, tel. kom.
0507‑141‑870.
Auto skup!, tel. kom. 0504‑171‑818.
ASTRA 1.4 benzyna, gaz 1997 rok,
3-drzwiowa, tel. kom. 0601‑390‑366.
DAEWOO Lanos, tel. kom.
0501‑523‑233.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
0602‑123‑360.
FIAT Panda, tel. kom. 0501‑523‑233.
FIAT Punto, tel. kom. 0501‑523‑233.
FIAT Seicento, tel. kom. 0501‑523‑233.
Każde auto, tel. kom.
0605‑948‑751.
Kupię auta, gotówka, tel. kom.
0500‑167‑670.

BMW - części mechaniczne
i blacharskie do 10 zł, tel. kom.
0513‑430‑463.
BMW 316 1992 r., gaz, tel. kom.
0785‑635‑080.
BMW 318 1.8 gaz 1990 rok, tel. kom.
0513‑123‑032.
BMW 320 D 1999 rok, krajowy,
serwisowany, klimatronik, 2 komplety kół,
tel. kom. 0601‑306‑070.
BMW 530 D kombi 2000 rok, 23000
zł, bordowy, tel. kom. 0609‑999‑685.
CITROEN C 5 kombi 2.2 HDI 2003
rok, full opcja, bez skóry, tanio, tel. kom.
0501‑156‑796.
CITROEN Saxo 1.4 VTS 2001 rok,
113000 km, czarny, benzyna + gaz,
tel. kom. 0602‑767‑874.

FIAT CC 900 SX, elektryczne szyby,
centralny zamek, tel. kom. 0605‑535‑396.

FORD Fiesta 1998 rok, pilnie, tanio, tel.
kom. 0609‑980‑134.

FIAT CC 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0605‑948‑751.

FORD Fiesta 1.3 1995 rok,
zarejestrowany, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, elektryka,
tel. kom. 0604‑392‑876.

FIAT Cinquecento 700, 1500 zł, tel.
kom. 0512‑476‑760.
FIAT Cinquecento 900 1997 rok,
3000 zł, 2 komplety kół, tel. kom.
0602‑882‑994.
FIAT Fiorino 2008 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

FORD Focus Kombi 1.8 TDDI 1999
rok, srebrny, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0502‑650‑304.

FIAT Marea 1.6 16V gaz sekwencyjny
2003 rok, klimatyzacja, salon Polska,
14600 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0606‑586‑484.

FORD Focus Kombi 1.6V 2002
rok, pełne wyposażenie, stan bdb,
tel. (046) 837‑11‑48 po 18.00.

FIAT Panda 1.1 benzyna
2003/2004 rok, niebieski, I właściciel,
udokumentowany, stan bdb, tel. kom.
0606‑396‑731.
FIAT Punto 1.2 + gaz 2000 rok, tel.
kom. 0502‑472‑086.
FIAT Punto 2000 rok tel. (042) 710-8911, tel. kom. 0784‑726‑965.

CITROEN Xsara 1.4 benzyna 1998 rok,
zielony metalik, tel. kom. 0886‑802‑487.

FIAT Punto 1.2 ELX 1995/1996 rok,
5-drzwi, tel. kom. 0605‑535‑396.

DAEWOO Lanos gaz 1999 rok, tel.
kom. 0662‑173‑679.

FIAT Punto II 1.2 16V 2002 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0600‑938‑371.

DAEWOO Lanos sedan 1.5 16V
gaz 1999 rok, 4850 zł, zielony metalik,
wspomaganie, elektryczne szyby, tel.
kom. 0888‑044‑711.

FIAT Punto II 1.2 gaz 2000 rok, 8500
zł, 120000 km, zielony, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0600‑226‑519.

Kupię auto uszkodzone do remontu,
tel. kom. 0506‑713‑289.

DAEWOO Lanos gaz 2000 rok, hak,
tel. kom. 0608‑861‑026.

FIAT Punto II 1.2 2000 rok, tanio, tel.
kom. 0608‑116‑097.

Kupię samochody powypadkowe lub
uszkodzone, tel. kom. 0607‑343‑338.

DAEWOO Lanos 1.5 8V 1998 rok,
hatchback, tel. kom. 0502‑409‑733.

FIAT Punto 1.2 1999 rok, 5-drzwiowy,
ABS, elektryka, tel. kom. 0604‑392‑876.

MERCEDES Vito 1999 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

DAEWOO Lanos 1.5 benzyna 2002
rok, 105000 km, niebieski metalik, stan
bdb, tel. kom. 0667‑349‑208.

FIAT Punto 1996 rok, srebrny,
bezwypadkowy, tel. kom. 0501‑213‑067.

Skoda Fabia 2003 rok, kombi, tel. kom.
0506‑510‑560.
Skup aut, tel. kom. 0886‑802‑487.
Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
0605‑695‑882.

sprzedaż
OPEL Vectra combi 2.0 diesel
2001rok, sprowadzony do opłat, tel. kom.
0607‑065‑164.
VW Golf 1.8, 3-drzwi, tel. kom.
0886‑218‑982.
ALFA ROMEO 146 1.4 1997/1998 rok,
3000 zł, tel. kom. 0607‑343‑338.
AUDI 80 B 4 benzyna + gaz
1993/1994 rok, automat, kombi, tel. kom.
0695‑409‑992.
AUDI 80 B4 sedan 1.9 TDI 1993 rok,
zielony metalik, tel. kom. 0880‑948‑646.
AUDI A 4 1.9 TDI 1996 rok, 110
KM, opłacony, I właściciel, tel. kom.
0506‑713‑289.

DAEWOO Matiz 1999 rok, tel. kom.
0793‑577‑918.
DAEWOO Matiz 800 1999 rok, biały,
tel. kom. 0513‑123‑032.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 4400
zł do negocjacji, stan bdb, tel. kom.
0793‑390‑074.
DAEWOO Matiz 2001/2002 rok, I
właściciel, tel. kom. 0511‑170‑349.
DAEWOO Nubira 1998 rok, tel. kom.
0668‑049‑706.
DAEWOO Tico 1997/1998 rok, tel.
kom. 0723‑938‑111.
FIAT 126p 1992 rok
tel. (024) 277‑96‑51.

FIAT Seicento 900 gaz 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0603‑872‑897.
FIAT Seicento gaz 1998 rok, 150000
km, tel. kom. 0509‑407‑217.
FIAT Seicento 1.1 1998 rok,
elektryczne szyby, centralny zamek.
alarm, tel. kom. 0665‑944‑345.
FIAT Seicento 900 1999/2000
rok, niebieski, zadbany, tel. kom.
0505‑959‑200.
FIAT Siena 1.2 2001 rok, 100000 km,
elektryczne szyby, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, stan bdb.
Tanio, tel. kom. 0608‑504‑365.
FIAT Siena benzyna, gaz 1998 rok,
zielony metalik, stan bdb, tel. kom.
0606‑330‑976.

FIAT 126p 1981 rok, stan bdb, tanio,
tel. kom. 0608‑845‑436.

FIAT Uno 1.7 D 1996 rok, tel. kom.
0887‑221‑225.

FIAT Albea 1.2 16V Active 2003 rok,
niebieski, I właściciel, dobra cena, tel.
kom. 0605‑482‑700.

FIAT Uno 1.0 gaz 1999 rok, 5-drzwi, tel.
kom. 0663‑731‑263.

FIAT Brava 1.4 12V 1996 rok, tanio, tel.
kom. 0608‑471‑739.
FIAT CC 700 1996 rok, tel. kom.
0888‑990‑383.

AUDI A4 1995 rok, tel. kom.
0509‑208‑502.

FIAT CC 700 1995 rok, niebieski, stan
dobry, tel. kom. 0609‑459‑539.

AUDI A4 kombi 2.0 TDI 2005 rok,
czarna perła, PAK CHROM, tel. kom.
0602‑800‑987.

FIAT CC 700 benzyna, gaz 1996/1997
rok, czerwony, zadbany, tel. kom.
0505‑959‑200.

FORD Focus II 1.6 16V benzyna 2005
rok, full opcja, mały przebieg, I właściciel,
tel. kom. 0503‑022‑526.

FORD Cougar 2.0 benzyna 2000
rok, 125000 km, książka serwisowa,
stan bdb, możliwa zamiana, tel. kom.
0514‑798‑655.
FORD Escort 1.8 TDI 1997 rok, tel.
kom. 0601‑419‑747.
FORD Escort 1.3 benzyna 1998 rok,
samochód po wypadku, uszkodzony
tył, nadaje się do jazdy, zarejestrowany
do marca 2010 roku, tel. kom.
0507‑442‑573.

FORD Focus combi 1.8 TDI 2001 rok,
11200 zł, tel. kom. 0601‑419‑747.
FORD Focus 1,6 2001 rok, srebrny
metalik, 5-drzwiowy, centralny zamek,
klimatyzacja, elektryczne szyby, benzyna,
tel. kom. 0791‑510‑880.

OPEL Vectra 1.6 benzyna 1999 rok,
sedan, bogate wyposażenie, tel. kom.
0796‑064‑489.

NISSAN Almera 1.8 16V benzyna,
gaz 2002 rok, 5-drzwiowy, full opcja,
I właściciel, salon Polska, tel. kom.
0505‑118‑029.
NISSAN Primera kombi 1.9 DCI 2004
rok, 21000 zł, tel. kom. 0880‑348‑630.
NISSAN Primera 1.8 2002 rok, 15500
zł, salon, bogate wyposażenie, tel. kom.
0600‑226‑519.
NISSAN Primera D 2003 rok,
tanio, stan bdb, bogata wersja,
tel. (046) 854-77-20, tel. kom.
0693‑544‑097.
OPEL Astra 1.7 D 1996 rok, tel. kom.
0793‑577‑918.

OPEL Astra I 1.4 1999 rok, 7800 zł,
granat, benzyna+gaz, sedan, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, 2x
airbag, bezwypadkowy, tel. (046) 863-0567, tel. kom. 0603‑223‑385.

HONDA Civic kombi 1999 rok, srebrny,
tel. kom. 0883‑313‑089.
HONDA Civic 1.4 1998 rok,
zielony metalik, 5-drzwi, I właściciel,
wspomaganie, elektryka, pełna
dokumentacja, tel. kom. 0600‑956‑147.
HONDA Civic 1.6 Coupe 1996 rok,
automat, tel. kom. 0609‑112‑700.
LAND Rover Freelander 1.8 16V
1999 rok, zarejestrowany, tel. kom.
0603‑444‑431.
LUBLIN 1996 rok, tel. kom.
0889‑116‑619.
MAN, do żywca, koni,
tel. (024) 277‑63‑81.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom.
0693‑538‑189.

OPEL Vectra B kombi 1.6 16V 1999
rok, 12300 zł, po liftingu, bezwypadkowy,
stan bdb, felgi aluminiowe, salonowa, tel.
kom. 0509‑061‑804.

MITSUBISHI Carizma 1.8 1999 rok, tel.
kom. 0513‑123‑032.

FORD Mondeo kombi benzyna
+ gaz 1995 rok, 3800 zł, tel. kom.
0601‑602‑086.

HONDA Acord 1994 rok, tel. kom.
0608‑398‑786.

OPEL Omega 2.0 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 0603‑972‑528.

OPEL Vectra 1.6 16V 1999 rok,
czerwony, + gaz, tel. kom. 0693‑596‑464.

OPEL Astra 1.4 1993 rok, tel. kom.
0663‑319‑196.

GOLF III 1.9 TDI 1995 rok, czarny
metalik, 5-drzwiowy, alufelgi, elektryczne
szyby, centralny zamek, tel. kom.
0888‑044‑711.

OPEL Omega 2.5 TD 1995/1997
rok, pełna elektryka, tanio, tel. kom.
0600‑335‑473.

MITSUBISHI Carisma 1998 rok, tel.
kom. 0507‑130‑136.

FORD Galaxy Vip 2005 rok, tel. kom.
0602‑587‑341.

FORD Transit 1992 rok, 4200 zł, tel.
kom. 0516‑199‑906.

OPEL Kadett kombi 1.7 D, tel. kom.
0696‑149‑071.

OPEL Vectra sedan 1.6 16V + gaz
1996 rok, ABS, alufelgi, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, poduszka
powietrzna, tel. kom. 0604‑938‑246.

OPEL Astra 1.4 16V 1997 rok, tel. kom.
0604‑576‑221.

FORD Transit bus 2.5 TD 2003 rok,
maksymalnie wysoki, maksymalnie
przedłużony, tel. kom. 0513‑123‑032.

OPEL Corsa 1.2 1996 rok, zadbany,
tel. kom. 0793‑390‑074.

MERCEDES Vito 108 D 1997
rok, 118000 km, stan bdb, tel. kom.
0508‑148‑152.

FORD Fokus kombi 1.8 benzyna 1999
rok, 180000 km, czerwony, wersja GHIA,
tel. kom. 0515‑135‑924.

FORD Mondeo kombi 1.8 TDI 1996
rok, klima, srebrny, tanio, tel. kom.
0660‑513‑236.

OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0510‑183‑997.

OPEL Astra II 1.4 16V 2005 rok, 17800
zł, 5-drzwi, klimatyzacja, I właściciel, tel.
kom. 0606‑975‑932.
OPEL Astra II 1.4 16V 2005 rok,
I właściciel, salon Polska, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0509‑369‑540.
OPEL Astra kombi 1.6 16V benzyna,
tel. kom. 0512‑522‑648.
OPEL Astra kombi 1.4 16V 1998 rok,
garażowany, zarejestrowany, tel. kom.
0506‑010‑218.
OPEL Astra 1.6 1996 rok, grafit
metalik, gaz, sedan, pierwszy właściciel,
tel. kom. 0602‑800‑987.
OPEL Astra gaz 1992 rok, stan dobry,
hatchback, tel. kom. 0601‑508‑913.
OPEL Corsa 1.7 D 1996 rok, tel. kom.
0509‑231‑973.
OPEL Corsa B 1996 rok, zielony
metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
0880‑948‑646.
OPEL Corsa C 1.0 2001 rok, 11500
zł, 80000 km, stan idalny, tel. kom.
0600‑226‑519.
OPEL Corsa 1.2 2001 rok, 14500
zł, 92000 km, srebrny metalik,
salon, bezwypadkowy, I właściciel,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506‑078‑689.

MAZDA 6 CI TD Sport Exlusive kombi
136 KM 2002 rok, 130000 km, full opcja,
tel. kom. 0887‑341‑475.

OPEL Corsa 1.3 CDTI 2004/2005
rok, 18500 zł, 120000 km, srebrny
metalik, salon, serwis, bezwypadkowy, I
właściciel, tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506‑078‑689.

MERCEDES 1420, skrzynia 7,30x2,50,
kabina sypialna 1995 rok, (samochód
ciężarowy), DMC 11900, tel. kom.
0692‑601‑689.

OPEL Corsa 1.0 benzyna 1999 rok,
czarna, 3-drzwiowa, szyberdach, alufelgi,
radio, opony zimowe, stan bdb., tel. kom.
0694‑007‑906.

MERCEDES 308 D 1991 rok, tel. kom.
0600‑822‑089.

OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0605‑535‑396.

OPEL Vectra sedan 1997 rok, tel. kom.
0501‑213‑067.
OPEL Vivaro 2007 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
OPEL Zafira 2.2 DTI 2002 rok, tel. kom.
0506‑173‑299.
OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, 17300
zł, opłacony, tel. kom. 0785-199‑346 po
16.00.
OPEL Zafira 2.0 D 2000 rok, grafit
metalik, 7-osobowy, pełna opcja,
bez skóry, stan idealny, tel. kom.
0607‑328‑028.
PANDA 2005 rok, 52000 km, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0502‑482‑511.
PEUGEOT Partner 1.9 D 2001 rok, tel.
kom. 0888‑596‑487.
PEUGEOT Partner 1.6 HDI 2006
rok, 5-drzwi, pełna opcja, tel. kom.
0606‑470‑406.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2002
rok, kupiony w Polsce, tel. kom.
0608‑064‑544.
POLONEZ Truck 1.6 benzyna 2001
rok, tel. kom. 0504‑573‑160.
POLONEZ Truck 1.6 gaz 2000 rok,
5-osobowy, tel. kom. 0605‑133‑771.
PUNTO II 2000 rok, tel. kom.
0501‑213‑067.
RENAULT 19 1.4 benzyna 1993/1994
rok, tel. kom. 0886‑802‑487.
RENAULT 19 sport 1.7 benzyna 1993
rok, tel. kom. 0660‑464‑885.
RENAULT Clio 1.2 2000 rok, tel. kom.
0888‑596‑487.
RENAULT Clio 2000 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0501‑213‑067.
RENAULT kangoo 1.2 1999 rok, 7800
zł, tel. kom. 0660‑472‑479.
RENAULT Laguna 2.2 D 1996/1997
rok, tel. kom. 0600‑970‑598.
RENAULT Laguna 1,9 DCI kombi
2002 rok, 16900 zł, pełna opcja, tel.
kom. 0503‑327‑748.
RENAULT Megane 1.4 1998 rok, tel.
kom. 0600‑970‑598.
RENAULT Megane sedan 1997 rok,
zielony, tel. kom. 0501‑213‑067.
RENAULT Megane Scenic 1,6
1999 rok, benzyna+gaz, tel. kom.
0607‑065‑164.
RENAULT Megane 1.4 16V
2000/2001 rok, srebrny, 5-drzwiowy,
wyposażony, salon Polska, tel. kom.
0604‑392‑876.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002
rok, granatowy, wspomaganie,
dwie poduszki, centralny zamek,
elektryczne szyby, radio CD, stan
dobry, udokumentowany 10800 zł do
negocjacji, tel. kom. 0662‑038‑052.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bednary Kolonia 85, PPH „Karna” p. Lucyny Siewiery; Bobroniki 27, sklep p. Pacler; Bolimów,
sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17; Bolimów, sklep p. Głowackiego, ul. Sokołów 19; Brodne Józefów, sklep p. Tomczak; Chruślin Nowy 48, sklep p. Piechowskiej; Domaniewice, sklep p. Marczaka; Gągolinie
Płd., sklep „KOS”; GrZYBÓW dOLNY nr 54, sklep p. kŁUDCZYŃSKA; Grudze Stare nr 60, sklep p. Foks; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Humin 44b, sklep p. Skopa; Jackowice 48, sklep P. Jankowskiej; Jamno 66, sklep p. Motylskiej;
Kiernozia, kiosk p. Wesołowskiej na Rynku Kopernika; Kocierzewie Płn., sklep P. Dragańskiej; Kompina, sklep p. Papiernik; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep E. Topolska; ŁOWICZ, Kiosk Lotto na os. Bratkowice; Zakład Usługowo-Handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os. Dąbrowskiego 24 (Rampa); Łyszkowice, sklep p. Kowalczyka przy ul. Głowackiego 20; Nieborów Al. Legionów Polskich 18, sklep p. Figata; Nieborów, sklep
p. Papiernik; Osmolin, sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego, ul. Rynek 1; Osiek, sklep p. W. Kosińskiego; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, sklep p. Serwach, ul. Rynek 2; Rogóźno, sklep p. Wodzyńskiego; Rybno, sklep p. Gasik
na Ul. Długiej 2; Sanniki, sklep p. Olkowicz, ul. Warszawska 183; Sobota, Sklep Wielobranżowy p. Małgorzaty Szaga przy Placu Zawiszy Czarnego 12; Sochaczew, Anna Ploch, ul. Altanka 39; Sochaczew, sklep p. Jarosz,
ul. WARSZAWSKA 7; Sokołowie 19, sklep p. Głowackiego; Stachlew 113a, sklep p. Wierzbickiej; Trzcianka 54, sklep P. Klimczak; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep
p. Marzeny Piecki; Złaków Kościelny 21, sklep GS;
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek
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RENAULT Scenic 1.9 D 2001 rok, tel.
kom. 0606‑975‑899.

VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 0693‑538‑189.

Auto-laweta 24h, tel. kom.
0886‑229‑922.

wynajem

Sprzedam ziemie orną, tel.
kom. 0694-535-433, Grudze Stare.

RENAULT Scenic 1.6 16V gaz, 8900 zł,
pistacjowy metalik, full opcja, bez skóry,
tel. kom. 0888‑044‑711.

VW Golf V 2005 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

Sprzedam myjki ciśnieniowe firmy
Karcher, nowe, oryginalne, tanio, różne
modele, tel. kom. 0888‑259‑040.

Do wynajęcia garaż murowany
w posesji, przy osiedlu
Noakowskiego, na samochód lub
magazyn, tel. kom. 0602‑187‑540.

Sprzedam M-4, oś. Noakowskiego,
tel. kom. 0609-101-949 0728-117-961,
dzwonić po 18.00.

Do wynajęcia garaż, os. Bratkowice,
przy Tesco, tel. kom. 0608‑475‑473.

Wydzierżawię staw zarybiony,
długość 20m, szerokość 12m, tel. kom.
0667‑585‑866.

RENAULT Scenic 1.6 16V 2003 rok,
klimatyzacja, sprowadzony, 19600 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0606‑586‑484.
RENAULT Thalia 1.4 16V 2001 rok,
10300 zł, absolutnie bezwypadkowa,
serwisowana, opony zimowe, stan
idealny, tel. kom. 0504‑680‑499.
Seat Cordoba kombi diesel 110 KM
2000 rok, 15,6 tys., bogate wyposażenie,
tel. kom. 0508‑148‑152.
SEAT Ibiza TDI 2006 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
SEAT Ibiza 1.4 TDI 2009 rok, 5-drzwi,
pełna opcja, tel. kom. 0606‑470‑406.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2003 rok,
5-drzwiowy, 130 KM, idealny, tel. kom.
0606‑347‑407.
SEAT Ibiza 1.4 1999 rok, szary metalik,
nowy, model, I właściciel w kraju,
wspomaganie kierownicy, klimatronik,
serwisowany, tel. kom. 0600‑956‑147.
SEAT Toledo 1.8 2000 rok, tel. kom.
0602‑494‑810.
SEAT Toledo 110 KM TDI,
sprowadzony z Niemiec, serwisowany,
tel. kom. 0504‑772‑716.
SIENA 1.6 1998 rok, 139000 km,
brązowy metalik, tel. kom. 0502‑482‑511.
SKODA Fabia 1.4 MPI 2001 rok, tel.
kom. 0602‑494‑810.
SKODA Fabia Sedan 2003 rok,
pierwsza rejestracja 2004 rok, tel. kom.
0609‑101‑915.
SKODA Fabia 1.4 2003 rok,
15900 zł, błękitny metalik, salon,
serwis, bezwypadkowy, I właściciel,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506‑078‑689.
SKODA Favorit 1991 rok, tanio, tel.
kom. 0785‑209‑277.
SKODA Octavia sedan 1.9 TDI 2004
rok, bezwypadkowy, garażowany, tel.
kom. 0505‑173‑116.
Sprzedam Żuka w całości lub na
części, tel. (046) 838‑47‑02.
STAR 200, tel. kom. 0606‑123‑379.

VW Golf V 2008 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom.
0516‑199‑906.
VW Golf 2.0 XII.1996 rok, gaz
sekwencyjny, zarejestrowany,
klimatyzacja, 5-drzwiowy lub zamienię,
tel. kom. 0604‑392‑876.
VW Kiper gaz 1991 rok, 7-osobowy,
VW Kiper 1.9 D, 1993 rok, 6-osobowy,
VW bus 2.4 D, 1994 rok, 8-osobowy samochody dostawcze sprzeda firma.
Wartość ogółem 18000 zł, tel. kom.
0664‑095‑046.
VW Passat TDI 2002 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
VW Passat 1.9 TDI, 2001 rok
rejestracja 2002 rok, tel. kom.
0609‑964‑430.
VW Passat kombi 1.9 TDI 2004 rok, tel.
kom. 0609‑094‑416.
VW Passat kombi 1.8 20V gaz 1998
rok, tel. kom. 0791‑966‑446.
VW Passat kombi 2000 rok,
srebrny metalik, klimatronic, tel. kom.
0504‑772‑716.
VW Passat 2.0 TDI 2006 rok, mocca
metalik, limuzyna, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0692‑601‑689.
VW Passat 2.0 TDI 2005 rok, czarny,
wersja hight line, fuul opcja,
krajowy, salonowy, fv,
tel. kom. 0604‑954‑226.
VW Polo 1.0 2000 rok, tel. kom.
0785‑853‑785.
VW Polo 1.4 2000 rok, tel. kom.
0606‑208‑606.
VW Polo 1.0 1991 rok, tel. kom.
0513‑123‑032.
VW Polo 1.4 2001 rok, 15500 zł,
47000 km, srebrny metalik, salon,
serwis, bezwypadkowy, I właściciel,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506‑078‑689.
VW Polo 1.3 1994/1995 rok, morski
metalik, wspomaganie, stan bdb, tel.
kom. 0606‑330‑976.

Auto-naprawa, tel. kom. 0664-158-084,
Czatolin 193.
Sprzedam przyczepkę samochodową
z plandeką, zarejestrowaną, tel. kom.
0793‑755‑321.
Dwie skrzynie biegów do Żuka,
rozruszniki, prądnice, tel. kom.
0602‑314‑866.

Poszukuję garażu do wynajęcia,
okolice Konopnickiej, Bolimowskiej, tel.
kom. 0600‑620‑186.
Garaż, ocieplany, wolny, tel. kom.
0692‑101‑989.

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

nieruchomości

Sprzedam przyczepkę na resorach,
z plandeką, zarejestrowana, tel. kom.
0608‑475‑473.

Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 0602‑797‑678.

Sprzedam dobrą turbinę do Seata 1.9
TDI, tel. kom. 0604‑727‑412.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
wymiary 200/130, tel. kom.
0660‑266‑355.

sprzedaż
Dom 110 mkw. w Głownie, tel. kom.
0501‑989‑141.
Dom w Głownie, rok budowy 2003,
działka 1000 mkw. wysoki standard,
tel. kom. 0606‑121‑076.

Sprzedam części do Opla Astry, 1994
rok, tel. kom. 0518‑693‑736.

Dom 140 mkw., na działce 1000 mkw.
i budynkiem na działalność 76 mkw. w
Zdunach k. Łowicza przy trasie A2, tel.
kom. 0696‑554‑743.

Sprzedam przyczepę kempingową
Wilk 4-osobowa, 2 sypialnie, ogrzewania,
lodówka, kuchnia, cena do uzgodnienia,
tel. (024) 277‑91‑54.

Sprzedam dom na Rogóźnie, tel. kom.
0796‑953‑999.

Opel Astra 1.4 1996 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 0513-430-462; 0502‑939‑200.
VW Passat kombi 1.8 1991 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 0513-430-462; 0502‑939‑200.
Sprzedam webasto 24V, tel. kom.
0514‑464‑949.
Sprzedam ramę do Uaza, tel. kom.
0514‑464‑949.
Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0506‑771‑822.
Koła zimowe 175/70R14 Opel itp., tel.
kom. 0506‑771‑822.
Opony 175/65/14, 4 sztuki, tel. kom.
0693‑504‑784.
Sprzedam karoserię Felicja, 1.6, tel.
kom. 0505‑040‑539.

Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy
ul. Armii Krajowej, tel. kom. 0668-788‑163
po 13-ej.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Mysłakowie, 0691-871-532, tel. kom.
0665‑759‑204.
Sprzedam 36 mkw. w Łowiczu
lub zamienię na takie w Skierniewicach,
tel. kom. 0663-450-117
0666‑980‑136.
Działki budowlane, Głowno, blisko
centrum., tel. kom. 0601‑815‑657.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, tel. kom.
0602‑674‑864.
M-3, 48 mkw, Noakowskiego, IV piętro,
tel. kom. 0697‑892‑967.
Sprzedam gospodarstwo rolne
o powierzchni 4,75 ha wraz z
zabudowaniami, okolice Pacyny,
Kamionka, tel. (024) 277‑96‑26.

VW T4 2,4 D 1993 rok, przedłużany,
tel. kom. 0602‑532‑844.

Renault Twingo całość lub na części,
tel. kom. 0608‑845‑436.

Głowno, nowe, 2-pokojowe
mieszkanie 110000, tel. kom.
0501‑070‑498.

VW T5 Multivan, 2.5 TDI 2003/2004
rok, srebrny metalik, 174 KM, 7-osobowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
0692‑601‑689.

Sprzedam rozrusznik, alternator,
akumulator, koła szerokie CD Panasonic
do Forda Escorta, tanio, tel. kom.
0666‑714‑735.

Działka rolno-budowlana 1,40 ha;
Bednary, tel. kom. 0782‑152‑923.

VW Transporter 1997 rok, tel. kom.
0606‑303‑475.

Części (Polonez, 1995 rok), tel. kom.
0669‑419‑342.

VW Transporter T2 1987 rok, tel. kom.
0609‑661‑559.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
bez rejestracji, tel. kom. 0663‑703‑647.

TOYOTA Corollę 2.0 D 1995 rok, stan
bdb, tel. kom. 0511‑170‑349.

VW Transporter T4 1995 rok,
rejestrowany na 8 osób, tel. kom.
0607‑545‑603.

Części Audi 80 B4, A6 C4 1.9 TDI, 2.6
V6, tel. kom. 0725‑661‑369.

VOLVO 460 1994 rok, tel. kom.
0514‑961‑218.

VW Transporter T4 1.9 D 1995 rok, tel.
kom. 0509-700-453 0509‑171‑329.

VOLVO Transporter T4 1995 rok,
20000 km, I właściciel w Polsce,
hak, immobilizer, stan bdb, tel. kom.
0792‑173‑003.

ŻUK diesel skrzyniowy 1994 rok, tel.
kom. 0605‑725‑429.

T4 1996 rok, tel. kom. 0504‑019‑557.
TICO 1997 rok, idealny, tel. kom.
0509‑283‑124.
TOYOTA Avensis 2.0 benzyna 2002
rok, tel. kom. 0506‑173‑299.
TOYOTA Avensis 2.0 D-4D 2001 rok,
tel. kom. 0602‑716‑963.
TOYOTA Carina E 2.0 D 1995 rok, tel.
kom. 0605‑996‑310.

motorowe

Sprzedam dom,
tel. kom. 0692-648‑008 po 19.00.
Sprzedam siedlisko w gminie
Chąśno 0,2 ha (dom drewniany 80
mkw. budynek gospodarczy murowany
100 mkw. - możliwość adaptacji na
mieszkalny), tel. (046) 838-15-34, tel.
kom. 0503‑645‑828.
Pół bliźniaka w Głownie, tel. kom.
0505‑065‑629.

Dom, stan surowy, zamknięty,
170/7410, ogrodzony, Sochaczew, tel.
kom. 0604‑601‑133.
Las i łąki w Ziewanicach, tel. kom.
0509‑297‑008.
Poszukuję współlokatora w Łowiczu,
mile widziana młoda osoba. Do
dyspozycji są 2 pokoje + łazienka na
parterze, tel. kom. 0509‑030‑604.
M-2 sprzedam lub zamienię na
kawalerkę, tel. kom. 0662‑603‑613.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
48 mkw., oś. Bratkowice, mieszkanie po
remoncie, tel. (046) 837-79-97, tel. kom.
0782‑537‑501.
Dom stan surowy, 211 mkw.,
działka 539 mkw., Łowicz, tel. kom.
0608‑010‑508.
Las 1,06 ha (30 zł/ mkw.), okolice
Łowicza, tel. kom. 0669‑150‑609.
Kawalerkę 20 mkw., Głowno, tel.
kom. 0604‑268‑254.
Sprzedam grunty rolne o areale
ok. 9 ha, okolice Dąbkowic, tel. kom.
0501‑036‑963.
Mieszkanie w Warszawie, 46 mkw,
po remoncie, na Woli ul. Góralska przy
Górczewskiej, tel. kom. 0507‑194‑450.
Działka budowlana 0,26 ha, media,
Goleńsko przy Kiernowskiej, tel. kom.
0723‑938‑111.

Mieszkanie 60 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 0601‑301‑417.

Mieszkanie spółdzielcze
(własnościowe) 35,12 mkw., 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka, parter, cegła.
Os. Reymonta, centrum Łowicza,
tel. (046) 837‑34‑27.
Sprzedam dom 73 mkw.,
do remontu. Działka 1500 mkw.,
w dobrym punkcie,
tel. kom. 0468-378-077, Bąków Górny,
19 km od Łowicza.

Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (046) 838‑33‑44.

Działki rolno-budowlane, okolice
Domaniewic, tel. kom. 0792‑044‑525.

Działka budowlana w Łowiczu,
tel. kom. 0791-293-047,
0604‑473‑708.

Działka budowlana, okolice Łowicza,
tel. kom. 0604‑358‑980.
M-3, 49 mkw.,na osiedlu Marii
Konopnickiej, tel. kom. 0665‑436‑973.
Działka 2,5 ha, atrakcyjne położenie,
przy lesie, tel. kom. 0697-057-132
0604‑083‑992.

MTU Ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NW. Sprawdź, czy nie
przepłacasz!, tel. kom. 0603‑555‑327.

sprzedaż

Pilnie sprzedam działkę budowlanousługową w centrum Łyszkowic, 2200
mkw., tel. kom. 0606‑329‑477.

Gokard KP-6, tel. kom. 0608‑475‑473.

Działki budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 0607‑328‑032.

Mieszkanie 73 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 0605‑212‑022.

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

Sprzedam motorynkę, tel. kom.
0888‑896‑738.

Sprzedam 8 ha ziemi w Kiernozi, tel.
kom. 0660‑293‑732.

REKLAMA

VW Golf III 1.8 1995 rok, tel. kom.
0661‑693‑287.

Sprzedaż przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl, tel.
kom. 0696‑287‑385.

Sprzedam skuter, tanio, tel. kom.
0698‑971‑776.

Sprzedam M - 5, 72,5 mkw., parter,
ul. Żwirki i Wigury, Łowicz, tel. kom.
0608‑395‑264.

VW Golf III kombi diesel 1997
rok, czarny, klimatyzacja, tel. kom.
0608‑058‑516.

Sprzedam opony używane,
zimowe,felgi, duży wybór, tanio, tel. kom.
0693‑538‑189.

VW Golf III TD 1994 rok, stan dobry,
elektryczne szyby, szyberdach, alufelgi,
tel. kom. 0504‑772‑716.

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

VW Golf IV 1.6 benzyna 1997 rok,
czarny, tel. kom. 0602‑279‑341.

Sprzedam 2 felgi stalowe do
Cinqecento, tel. (046) 837‑21‑07.

REKLAMA

Mieszkanie na osiedlu Swoboda,
Głowno, 48mkw., IV piętro, tel. kom.
0503‑857‑045.

Działka 1000 mkw., os. Mysłaków,
cena 100 zł/1 mkw., tel. kom.
0509‑637‑817.

Działka w Niedźwiadzie 0,56 ha,
105000 zł, tel. (046) 837-84-54, tel. kom.
0601‑575‑188.

Mieszkanie 86 mkw. I piętro, cegła,
Łowicz, Bolimowska, tel.
kom. 0787-662‑189 po 16.00.

Bratkowice, 60mkw., tel. kom.
0603‑946‑037.

Sprzedam działkę budowlaną
w Łowiczu, 2000 mkw.,
tel. (046) 830‑31‑40.

Motocykle WSK, SHL części kupię, tel.
kom. 0517‑608‑873.

Sprzedam garaż przy ul. Bolimowskiej,
tel. kom. 0604‑212‑720.

Łowicz, 71 mkw., cegła, 190000 zł,
pilnie, tel. kom. 0660‑780‑742.

Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
0886‑753‑869.

„Spawanie” plastiku, zderzaków,
owiewek itp., tel. kom. 0606‑319‑335.

Mieszkanie M-3, tel. kom.
0662‑058‑553, Rogów.

Działki budowlane, BednaryWieś, blisko szkoła, pkp, tel. kom.
0502‑928‑018.

Sprzedam nowy dom w Łowiczu, tel.
kom. 0501-775‑852 po 17.00.

Działka budowlana, Czajki obręb
Zielkowice, tel. (046) 838‑90‑98.

Garaż na os. Kopernika, Głowno,
19900 zł, tel. kom. 0604‑943‑696.

Sprzedam łąkę 80a,
tel. kom. 0880-500‑224, Walewice.

M-4, bratkowice, tel. kom.
0509‑208‑502.

M-3 49 mkw., Głowno, Kopernika, 158
tys. zł, tel. kom. 0609‑310‑838.

sprzedaż

M-3, IVp., Dabrowskiego, tel. kom.
0606‑312‑048.

Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0698‑342‑061.

SHL, Junak, tel. kom.
0726‑153‑200.

Dwupoziomowe mieszkanie o
powierzchni 114 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 0508‑174‑797.

Super okazja! Działka budowlana w
Piaskach, 8000 mkw, 15zł/mkw., tel.
kom. 0516‑199‑906.

Sprzedam działkę leśną, domek
letniskowy, ogrodzoną 4588 mkw.,
media, zagospodarowana, z
rozpoczętą budową, Głowno, tel. kom.
0603‑754‑597.

Sprzedam części do Forda Escorta i
Mondeo, tel. kom. 0660‑405‑414.

garaże

Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 0695‑290‑311.

Mieszkanie M-4 w Głownie lub
zamienię na mniejsze,
tel. (042) 719-31-56,
tel. kom. 0785‑608‑039.

Sprzedam działkę budowlaną o
powierzchni 3500 mkw., tel. kom.
0721‑109‑048.

VW Golf III 2.0 GTI 1991 rok, tel. kom.
0502‑627‑856.

Sprzedam mieszkanie 53 mkw.,
oś.Kostka, tel. kom. 0698-377‑632 po
20.00.

Sprzedam aptekę w Skierniewicach,
tel. kom. 0604‑489‑285.

Sprzedam dom z działką, tel. kom.
0694-624‑956, Łowicz.

VW Golf III 1.9 TDI 1995 rok, czarny, tel.
kom. 0505‑398‑040.

Zamienię lub sprzedam 60 mkw.,
na kawalerkę, tel. kom. 0793‑101‑450.

Sprzedam mieszkanie 37 mkw., przy
ul. Kaliskiej, tel. kom. 0507‑786‑145.

Junak, SHL, Jawa, WSK i inne, tel.
kom. 0603‑444‑431.

VW Bora 1.9 TDI 2002 rok, 5000
Euro, 157000 km, bezwypadkowy,
tel. (024) 277‑91‑89.

Sprzedam dom Anielin Swędowski,
pełne wyposażenie do zamieszkania,
www.gratka@pl oglądaj,
tel. kom. 0666‑207‑004.

Sprzedam dom o powierzchni 220
mkw., budynki gospodarcze 150 mkw.
i 1.3 ha ziemi, tel. kom. 0694-516-930,
okolice Łowicza.

Działki budowlane, uzbrojone w
Mysłakowie, tel. kom. 0664-057-059,
0664‑772‑760.

inne
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Sprzedam mieszkanie, os.
Noakowskiego, IV piętro, 24 mkw, po
remoncie, tel. kom. 0602‑767‑874.

kupno

VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok, 12000
zł, czarny metalik, alufelgi, pół skóra,
klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
tel. kom. 0501‑503‑358.

4 lutego 2010

Działka rolna, 2.8 ha, z budynkami
gospodarczymi, 22 zł/mkw., tel. kom.
0600-678-393, Urbańszczyzna.
Sprzedam dom z działką budowlaną,
Łowicz ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0512‑088‑422.
Mieszkanie 65,5 mkw., w atrakcyjnej
cenie na ul. Kwiatowej, tel. kom.
0791‑966‑342.
Sprzedam uzbrojoną działkę w
Bednarach, tel. kom. 0601‑297‑776.
M-3, Dąbrowskiego, tel. kom. 0605862‑800 po 17:00.
Sprzedam działkę rolną z możliwością
zabudowy w Nowych Kęszycach,
powierzchnia 7500 mkw., tel. kom.
0508‑317‑905.
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Sprzedam działkę rolno - leśną,
0,91 ha, przy trasie Nieborów Bełchów, cena 25zł/mkw., tel. kom.
0606‑411‑752.

Segment skrajny 152mkw., stan bdb.,
do zamieszkania, na działce 288mkw.,
Skierniewice, os. Zadębie, cena 500 tys.
zł, tel. kom. 0501-020-383.

Firma wynajmie plac na działalność
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, tel.
kom. 0605-578‑502, Łowicz.

Do wynajęcia 2 pomieszczenia o
pow. 35 mkw. na gabinet lekarski, biuro,
pracownię. Łowicz, Pl. Przyrynek 2, tel.
kom. 0501‑074‑060.

Spółdzielcze własnościowe M-4,
III piętro na ul. Solidarności zamienię
na M-2 lub sprzedam,
tel. kom. 783-692-745.

Kawiarnio-pub, centrum Łowicza,
tel. (046) 837-88-29 po 14:00, tel. kom.
0698‑258‑577.

Siedlisko 2.23ha+ 0.63ha lasu, tel.
kom. 0663-754-382.

Wynajmę lokal, 150 mkw., w centrum
Łowicza( w nowym budownictwie),
poważnej firmie lub sieci sklepów, tel.
kom. 0502‑110‑726.

Grunty rolne 2.5 ha, tel. kom.
0605-996‑310, Bobrowa.

Wynajmę 3 pokoje blisko dworca PKP
Skierniewice, tel. kom. 798-229-506.

Wynajmę lokal 24 mkw.
z ogrzewaniem, tel. kom.
0501‑011‑198.

Wynajmę mieszkanie M-4, ul. Buczka,
tel. kom. 0502-639-425.

Dom nowy w Sochaczewie, tel. kom.
0792‑323‑653.
Działka inwestycyjno-budowlana 1.8
ha, Siedlce k. Sochaczewa, tel. kom.
0792‑323‑653.
Sprzedam dom w Głownie, tel. kom.
0506‑655‑451.
Sprzedam działkę rolno - budowlaną
w Małszycach, 1000 mkw., tel. kom.
0788‑359‑323.
Działka 1418 mkw., budynek
mieszkalny i gospodarczy do
remontu. Łowicz, ul. Wiatrakowa,
tel. (046) 837‑85‑59.
Sprzedam działkę budowlaną w
Otolicach, tel. kom. 0668‑049‑706.
Sprzedam działkę rekreacyjną,
zadbaną wraz z domkiem (woda
+ światło), przy ul. Bolimowskiej,
tel. (046) 830‑32‑47.
Głowno, mieszkanie 60 mkw., 3-piętro,
os. Kopernika, sprzedam, tel. kom.
0516‑756‑080.
Sprzedam budkę na targowicy
miejskiej, tel. kom. 0694‑272‑724.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Łowicza, 43mkw., 1 piętro, tel. kom.
0509‑666‑560.
Działka z budynkami, wieś Marywil,
gmina Bielawy, tel. kom. 0502‑240‑358.
Dom 100 mkw., ul. Poznańska,
tel. (046) 837-84-54, tel. kom.
0601‑575‑188.
Sprzedam M-2, oś. Noakowskiego, 4
piętro, tel. kom. 0664‑167‑858.
Dom 71 mkw. mieszkalnej + 71 mkw.
użytkowej + działka 600 mkw w Głownie,
tel. kom. 0503‑664‑595.
Sprzedam działkę Stryków centrum
882 mkw., tel. kom. 0606‑266‑839.
Sprzedam działkę budowlaną, tel.
kom. 0724‑054‑391.
Dom mieszkalno-użytkowy 280 mkw.
w Bratoszewicach blisko trasy ŁódźWarszawa; działka 1200 mkw, tel. kom.
0600‑438‑902.
Sprzedam działkę budowlaną 910
mkw. obok budujących się domków w
Jastrzębi -ok. os. Górki w Łowiczu, tel.
kom. 0692-115‑738 po 16.00.
Nowe mieszkania 60 i 72 mkw. w
Mszczonowie, tel.0693-078-300 lub
046/857-12-58
Nowe mieszkanie 72 mkw. w
Mszczonowie, tel. kom. 0693-078-300.
Nowe pawilony handlowe 40, 55, 72
mkw. w Mszczonowie, tel.0693-078-300
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Skierniewice, Sucharskiego 14/20,
67mkw., tel. kom. 0504-138-903.
Sprzedam 2 działki rolno-budowlane,
okolice Rawy Mazowieckiej, tel.785143-940
Sprzedam dom z działką, koło zalewu,
Rawa Maz. tel.660-735-928

Do wynajęcia lokale w Łowiczu, ul.
Krakowska, parter i I piętro, tel. kom.
0606‑970‑760.
Do wynajęcia M-2, os. Starzyńskiego,
tel. kom. 0605‑562‑623.

Sprzedam działkę 730m.kw. w
Żyrardowie, tel. 046-856-22-28.

Wynajmę pawilon handlowy (biały) od
strony warzyw na Targowicy w Łowiczu,
tel. kom. 0796‑854‑394.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
w Rawie Mazowieckiej, tel. kom.
517-802-677.

Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 0692‑625‑578.

Sprzedam mieszkanie M-4, 60mkw.,
Rawa Maz., ul. Zamkowa Wola, super
wykończone, tel. kom. 696-467-837.
Sprzedam umeblowane M-3, 47mkw.,
Ip., balkon w Rawie Mazowieckiej, tel.
0510-348-588
Sprzedam wolnostojący pawilon
handlowy osiedlowy, ewentualnie
wynajmę, Rawa Maz., tel. kom. 519-845265.
Wykończony dom 160 mkw. na
działce 800 mkw. w Międzyborowie, tel.
kom. 0693-078-300.
Wykończony dom 190 mkw. na
działce 250 mkw. w Nadarzynie,
tel.0693-078-300

Wynajmę pokój, tel. (046) 837‑68‑19.
M2 38 mkw. do wynajęcia w
Głownie, tel. (046) 874-51-83, tel.
kom. 0601‑249‑516.
Wynajmę mieszkanie w Łowiczu 42
mkw., tel. kom. 0668-429‑172 wieczorem.
Do wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje +
kuchnia, tel. kom. 0697-924-032, Łowicz,
Czajki.
Dom do wynajęcia i mieszkanie,
Głowno, tel. kom. 0603‑641‑489.
Potrzebne do wynajęcia 4 lub 5
pokoi + kuchnia, Łowicz, tel. kom.
0798‑260‑540.

Ziemia pod żwirownię, okolice Rawy.
tel. kom. 663-806-198, po 19-tej.

Poszukuję do wynajęcia lokalu
użytkowego pow. 230 mkw. i więcej, tel.
kom. 0502‑552‑160.

wynajem

Kawalerka do wynajęcia, tel. kom.
0721‑380‑203.

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

Wynajmę M-4 umeblowane, tel.
kom. 0605‑679‑749.

Tanie pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.
Lokale do wynajęcia w centrum: parter
120 mkw. i 230 mkw oraz na piętrze na
biura, gabinety, tel. kom. 0692‑725‑590.
Lokal, Głowno, Sikorskiego 21a, tel.
kom. 0500‑190‑988.
Dwupokojowe w Głownie, tel. kom.
0518‑594‑375.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na
działalność, tel. (046) 837‑10‑69.
Wynajmę M-4 na Bratkowicach, tel.
kom. 0604‑101‑034.
Lokal do wynajęcia: 50 mkw.
w centrum Łowicza, tel. kom.
0603‑441‑292.
Lokal o pow. 75 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 0508‑174‑797.
Firma wynajmie lokale, 40-60-100
mkw. w pawilonie, róg Warszawskiej i
Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578‑502, Łowicz.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
w centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska
49, tel. kom. 0608‑369‑852.

Kiosk handlowy na targowicy miejskiej
(lub sprzedam), tel. kom. 0518‑594‑636.
Pilnie wynajmę mieszkanie, 40
mkw., Warszawa Ochota, tel. kom.
0606‑255‑007.
Do wynajęcia lokal handlowy, 60
mkw.+ plac 240 mkw., w pobliżu dworca
PKS i PKP, tel. kom. 0500‑167‑556.

Do wynajęcia dom 140 mkw. w
Skierniewicach, tel. kom. 0600-511-812.

Zamienię na mniejsze lub ewentualnie
sprzedam mieszkanie 60 mkw. w
Głownie, I piętro, osiedle Kopernika, tel.
kom. 0514‑364‑205.

Do wynajęcia kawalerka w Żyrardowie
na osiedlu Żeromskiego,
tel. kom. 0724-230-680.
Lokal do wynajęcia 20mkw., na
działalność gospodarczą- biuro, centrum
Skierniewic, tel. kom. 0501-152-390.
Lokal do wynajęcia 35mkw., na
działalność gospodarczą- biuro, centrum
Skierniewic, tel. kom. 0501-152-390.
Lokal o pow. 58mkw. wszystkie media
wynajmę centrum, tel.
kom. 0601-064-353.
Lokal o pow. 60 mkw. Skierniewice, ul.
Asnyka 78b (obok sklepu spożywczego).
Tel.607-096-786.
Lokale do wynajęcia w Żyrardowie, tel.
kom. 0605-099-589.
Miejsce w męskim pokoju
2-osobowym, Skierniewice, tel. kom.
0609-737-019.

Wynajmę budynki pod działalność,
Łódzka 6 i 8, Łowicz, tel. kom.
0508‑324‑558.

Mieszkanie 3-pokojowe po remoncie
z wyposażeniem, Skierniewice, tel. kom.
0515-140-455.

Do wynajęcia dobrze prosperujący bar,
z dużym ogródkiem, w centrum Łowicza,
ul. Kozia 6 lub pod inna działalność.
Wiadomość na miejscu w lombardzie na
ul. Koziej 6.

Mieszkanie do wynajęcia M-5,
Skierniewice, tel. kom. 0792-229-280,
046/833-51-64 po 20-tej.

Do wynajęcia hala produkcyjno biurowa, I piętro, tel. kom. 0609-022‑002,
Łowicz.
Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni
130mkw., w centrum Łowicza, tel. kom.
0607‑442‑383.
Do wynajęcia dom w okolicach
Łowicza, tel. kom. 0888‑285‑688.

zamiana
Zamienię komunalne 37mkw
na większe, tel. kom. 0724-115-913
0661‑054‑344.

Miejsce w żeńskim pokoju
dwuosobowym, Skierniewice, tel. kom.
0609-737-019.

Do wynajęcia lokal, 25 mkw., Łowicz,
ul. Zduńska, tel. kom. 0509‑637‑930.

Wynajmę pokój z łazienką w pełni
wyposażony, centrum Skierniewic. Tel.
0513-450-733

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

Zakład Fryzjerski, tel. kom.
0515‑122‑403.

Pokój, tel. kom. 0692‑101‑989.

Wynajmę pawilon handlowy 120mkw.,
Skierniewice, ul. Nowobielańska,
tel. kom. 0693-565-585,
0693-565-575, 7-15.

Mieszkanie Warszawa Żoliborz, 40
mkw. , bardzo zadbane. Obok metro,
autobus, tramwaj. Tel.509-579-202.
Noclegi- Rawa. Tel.509-440-390.
Odstąpię ciucholand, Skierniewice, tel.
kom. 0662-066-421, 046/831-87-44.
Pilnie szukam mieszkania do
wynajęcia, może być w starym
budownictwie, Skierniewice, tel. kom.
0508-817-550.
Skierniewice, tanie noclegi dla ekipy
budowlanej, remontowej, itp.
tel. kom. 0515-182-519.

sprzedaż różne
Sprzedam spawarkę i migomat, tel.
kom. 0504‑221‑009.
Sprzedam wełniak łowicki, tel. kom.
0602‑175‑082.
Siatka ogrodzeniowa, tel. kom.
0692‑118‑440.
Paintball. Super zabawa dla każdego
(12 zestawów), tel. kom. 0505-038-785;
0600‑233‑161.
Telefon Sony Ericsson K550i, biały, tel.
kom. 0660‑526‑795.
Lada chłodnicza oszklona, 1,80m, tel.
kom. 0691‑645‑784.
Regały sklepowe, meblowe,
estetyczne, tel. kom. 0691‑645‑784.
Reduktor z zegarami + butla
do piwa beczkowego, tel. kom.
0601‑270‑823.
Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0601‑189‑972.

Zamienię mieszkanie własnościowe
50,41 mkw., na oś. Bratkowice na
mniejsze do 38 mkw., lub sprzedam, tel.
kom. 0886‑746‑019.

Produkcja płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria
betonowa, układanie kostki
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka
spustowa, tel. (046) 838‑92‑14.

kupno różne

Kompresor dwutłokowy 160l, tel. kom.
0607‑065‑164.

Kolekcjoner kupi stare monety; karotl@
op.pl, tel. kom. 0601‑738‑532.

Segment, tel. kom. 0697‑957‑992.

Kupię złom, tel. kom. 0504‑350‑641.

Sprzedaż Ekogroszku, tel. kom.
0602‑695‑771.

Kupię pralkę POLAR PS 663, tel. kom.
0666‑995‑893.

Sprzedam piec CO żeliwny, 1,3 m., tel.
kom. 0724‑115‑910.

Kupię drewno do kominka,
tel. (046) 838‑39‑40 po 16.00.

Węgiel brunatny 230 zł /t; cement,
wapno, piach, usługi transportowe,
tel. (046) 838-88-46, tel. kom.
0605‑523‑886.

Kupię betoniarkę, tel. kom.
0886‑742‑148.
Skup złomu stalowego i metali
kolorowych, tel. kom. 0509‑270‑774.
Olchę, tel. kom. 0606‑303‑475.
Kupię wialnię-oczyszczalnię, nową
lub używaną w dobrym stanie, tel. kom.
0504‑109‑133.
Kupię akordeon 96 i 120 basów, tel.
kom. 0503-112‑384 po 16.00.
Kupię piłę spalinową, tel. kom.
0609‑310‑498.
Przyjmę ziemię, piach, tel. kom.
0603‑878‑783.
Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0502-496-020, 0501-206-873.
Każdy nowy telefon, dobrze
zapłacę, dojeżdżam,
tel. kom. 660-898-330.
Kupię zbiornik metalowy, min. 20000
litrów, tel. kom. 0695-418-166.
Skup makulatury miękkiej i kartonu,
pn. - pt. 9.00-16.00, Bumi, Skierniewice,
ul. Graniczna 52.
tel. 046/835-90-83

Czujniki czadu, katalizator spalin,
zielony proszek do czyszczenia kotłów
węglowych, dmuchawy, sterowniki,
zawory trójdrożne, czterodrożne, pompy
co i inne. Centrum Budowlane, Łowicz,
Łęczycka 64.
Playstation 2, gry, tel. kom.
0694‑660‑741.
Sprzedam maszynę do cięcia gałęźi
i ładowacz do ciągnika, tel. kom.
0606‑678‑418.
Betoniarki 1500-1700 zł, tel. kom.
0603‑072‑751.
Kożuch męski, garnitur męski,
tel. (046) 837‑68‑90.
Sprzedam w stanie idealnym zestaw
do jadalni Largo firmy Black Red White:
stół, 6 krzeseł, komoda 3-drzwiowa i
szafka, tel. kom. 0506‑178‑670.
Sprzedam tokarkę, wiertarkę, frezarkę,
tel. kom. 0602‑249‑683.
Sprzedam konstrukcje, hale, wiaty, tel.
kom. 0660‑789‑719.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe, tel.
kom. 0660‑789‑719.
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Krajzegę, heblarkę, frezarkę, tel. kom.
0503‑830‑451.

Odstąpię lub sprzedam bar w Łowiczu,
pilne, tel. kom. 0502‑260‑469.

Drewno kominkowe, tel. kom. 0519393-535, 0792-707-699, 0513-270-422.

Wyprzedaż drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych, tel. (046) 830-20-78, tel.
kom. 0602‑370‑470.

Piecyk żeliwno-kaflowy,
tel. kom. 0791‑966‑970.

Dwie maszyny do szycia elektryczne
Łucznik. Tel.046/834-92-20, 0660-872421.

Skrzypce, tel. (046) 839‑63‑61.

Tapczan jednoosobowy, tel. kom.
0602‑220‑189.

Sprzedam wagę używaną, 150 kg,
tel. (046) 837‑10‑54.

Oddam wersalkę, tel. kom.
0509‑934‑258.

Rygle Pfaff północ południe 3 szt.,
overlock Rimoldi 4-nitkowy 2 szt., tel.
kom. 0502‑129‑808.

Sprzedam wersalkę, dwa fotele, dwie
pufy (zielona kratka),
tel. kom. 0604-354-300, 0664‑673‑569.

Sprzedam grzejniki żeliwne, tel. kom.
0606‑188‑833.

Sprzedam agregat tynkarski, tel.
kom. 0692‑382‑852.

Wiertarka stołowa, spawarka 170A,
220/400, palniki, reduktory i butle
do spawania gazowego, tel. kom.
0602‑366‑564.

Eko-groszek, węgiel, tel. kom.
0509‑171‑283.

Sprzedam elegancki żakiet do sukni
ślubnej, kolor biały, perłowy, tel. kom.
0504‑203‑454.
Sprzedam eternit, nowy, drobnofalisty,
tel. kom. 0691‑753‑439.
Sprzedam komputer, tel. kom.
0793‑640‑112.
Konstrukcja hali 100/12/3m, przęsła
rozkręcane, tel. kom. 0601‑239‑779.
Drewno kominkowe, opałowe,
budowlane, pielęgnacja terenów
zielonych, tel. kom. 0516‑324‑160.
Sprzedam skrzypce, tel. kom.
0727‑544‑484.
Plandeka od Stara, podgrzewacz do
wody Siemens, tel. kom. 0727‑544‑484.

Suknia ślubna, rozmiar 36/38, tel.
kom. 0661‑683‑041.
Komputer z monitorem 1,8 GHz, 1,25
GB Ram, nagrywarka DVD. Tanio, tel.
kom. 0501‑143‑656.

Sprzedam kosiarkę, tel. kom.
0692‑668‑521.

Nokia 6500 Slide, tel. kom.
0663‑319‑196.

Brama, furtka, przęsła, 1zł/kg, tel. kom.
0514‑464‑949.

Skrzynki plastikowe nowe, polskie 15
kg, tel. kom. 0500‑385‑907.

Sprzedam komputer wraz z monitorem
firmy Dell, stan idealny, tel. kom.
0696‑063‑619.
Regał 3,60m ciemny, biurko
komputerowe ciemne i jasne, ławostół,
stolik RTV, tel. kom. 0668‑419‑278.

Zatrudnię asystentkę stomatologiczną,
tel. (046) 837-48-48, tel. kom.
0602‑399‑860.

Pianino przedwojenne polskie
„Dębiński”, tanio, tel. kom. 0606-303-191.

Segment młodzieżowy, biały, tel. kom.
0607-150-664.
Silnik Diesel do Białoruśki -powietrzem
chłodzony, tel. kom. 0694-411-110.
Sofa 3-osobowa rozkładana+2
fotele+2 pufy ze skóry ekologicznej, tel.
kom. 0693-366-195, 0604-294-754.
Sofa nowa i biurko, Rawa Mazowiecka.
Tel.696-062-956.
Spawarka Ozas Opole Psp 630, 600A,
uszkodzona, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0667-145-676.
Sprzedam drewno opałowe pocięte i
porąbane, tel. kom. 0509-150-287.
Sprzedam lady cukierniczochłodnicze, regały sklepowe i wagę
elektroniczną, tel. kom. 0888-989-212.
Sprzedam prasę markant 50, w bardzo
dobrym stanie, tel.505-589-332

Wózek bliźniaczy Graco, spacerowogłęboki, tel. kom. 0691‑290‑156.

Stemple budowlane, 150 sztuk.
Tel.694-225-284.

Zbiornik na mleko 400l i 550l.
tel. kom. 0667-487-417, 46/815-78-36.

Sprzedam stół do ping-ponga, tel.
kom. 0607‑809‑288.

Komplet garnków nierdzewnych
ze stali szlachetnej, pościel wełniana:
kaszmir, tel. kom. 0606‑208‑606.

Ziemia czarna, piasek płukany, żwir,
frakcja od 0,2-0,32, pospółka, tel. kom
0693-565-564.

Namiot foliowy, tel. kom.
0507‑046‑414.

Sprzedam dwa tapczaniki,
jednoosobowe, segment młodzieżowy,
jasny, białe biurko Ikea, tel. kom.
0510‑351‑038.

praca

Wózek widłowy, tel. kom.
0507‑046‑414.

Sprzedam półki i regały sklepowe, tel.
kom. 0500‑167‑556.

Kuchnia węglowa, tel. kom.
0609‑541‑373.

Sprzedam sofę narożną i ławę, tel.
kom. 0888‑389‑672.

Betoniarka 220V, 75l, tel. kom.
0507‑164‑215.

Namiot do handlu, wyposażenie
sklepu i materac, tel. kom. 0668‑159‑344.
Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, tel. kom. 0501‑658‑261.
Sprzedam wełniak łowicki, tel. kom.
0662‑295‑572.
Sprzedam skrzynki plastikowe, tel.
kom. 0691‑744‑362.
Sprzedam gilotynę, 5x2500, tel.
kom. 0602‑249‑683.
Sprzedam wózek na dużych
pompowanych kołach, stan idealny,
niebieski, tel. kom. 0693‑975‑378.
Dach Lux u Grzegorza Łowicz ul. Jana
Pawła II 23. Sprzedaż blachodachówkek,
promocja już od 16,50 mkw. brutto,
blach trapezowych, orynnowania i innych
akcesorii do dachów, tel. (046) 837-3138, tel. kom. 0513‑019‑010.
Blachodachówki szwedzkie, tel. kom.
0513‑019‑010.

Ławostół, 2 fotele, narożnik rozkładany,
stolik okrągły, dywan, tel. kom.
0608‑519‑809.
Przewody do TIGa, spawarka,
ściągacz duży, podnośnik Żaba,
tel. kom. 0508‑186‑353.

Zatrudnię do biura + obsługa klienta,
tel. kom. 0602‑527‑481.
Przyjmę osobę do opieki nad chorym,
tel. (046) 837‑81‑37 po 18.00.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. kom.
0691‑991‑000.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. kom.
0691‑991‑000.
Grafik komputerowy, znajomość
COREL, tel. kom. 0609‑052‑002.
Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem, Łowicz i okolice, tel.
kom. 0601‑360‑267.
Zatrudnię młodą w charakterze
sprzedawcy, ze znajomością obsługi
komputera, na 1/2 etatu lub 3 dni w
tygodniu, w sklepie spożywczym w
Łowiczu. CV proszę kierować na adres
ul. 11-Listopada 14.
Zatrudnię ekspedientki do pracy
w sklepie spożywczym w Łowiczu,
tel. kom. 0512‑088‑422.
Przyjmę masażystkę na staż, tel. kom.
0606‑230‑036.
Zlecę przeszycia zespołom
chałupniczym, tel. kom. 0604‑500‑826.
Zakład w Głownie zatrudni szwaczki,
overlock, stębnówka, dwuigłówka, z
możliwością zakwaterowania i dowozu
do pracy, tel. kom. 0604‑500‑826.

PKO BP zatrudni osoby na stanowisko
asystenta do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
0515‑236‑056.

Zatrudnię: technika farmacji - minimum
3 lata stażu; praca w punkcie aptecznym;
dobre warunki pracy i płacy, tel. kom.
0663‑779‑729.

Sprzedam tanio meble młodzieżowe
(szafa, komoda, witryna, regał,
nocna szafka), stan bdb, tel. kom.
0661‑937‑389.

Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem i znajomością języka
angielskiego lub języka niemieckiego,
tel. kom. 0608‑059‑817.

ZATRUDNIĘ 3 OSOBY DO DZIAŁU
OBSŁUGI KLIENTA. OFERUJEMY:
BEZPŁATNE SZKOLENIA,
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE,
OCZEKUJEMY: WYKSZTAŁCENIE
MIN. ŚREDNIE, NIEKARALNOŚĆ,
KOMUNIKATYWNOŚĆ. CV + ZDJĘCIE
na adres: lukasz.jagiello@polfinance.
com.pl, www.polfinance.com.pl, tel.
kom. 0501‑620‑170.

Sprzedam nową bramę ozdobną
4 m dł, 1,5 m wys plus furtka. Zrobię
na zamówienie bramy, ogrodzenia,
balustrady, tel. kom. 0796‑788‑221.
Wózek widłowy Komatsu 25, silnik
diesel, udźwig do 3,5t i kompresor
2-tłokowy 250l i 150l, tel. kom.
0604‑771‑777.
Sprzedam akwarium z wyposażeniem,
100l, tel. kom. 0504‑221‑009.
Sprzedam meble kuchenne, używane,
dębowe i łóżko piętrowe, dziecięce, tel.
kom. 0501‑235‑459.
Pianino August Hoffman, 1200 zł, tel.
kom. 0609‑999‑685.
Sprzedam tanio piecyk gazowy oraz
okna drewniane, 4 sztuki, bez futryn, tel.
kom. 0782‑596‑223.

Sprzedam tanio meble biurowe, tel.
kom. 0694‑551‑360.

Piec węglowy używany i grzejnik
żeliwny, tel. kom. 0721‑109‑042.

Zatrudnię masaża, tel. kom.
0507‑130‑136.

Okazja. Likwidacja zakładu, wyprzedaż
maszyn szwalniczych, stębnówki,
overlock czteronitkowy, renderka, stan
bdb, tel. kom. 0506‑503‑095.

Sprzedam komputer, monitor,
drukarkę, głosniki, tanio,
tel. kom. 0696-839‑136 po 18.00.

Telefon Avilla, biały, nowy, tel. kom.
0696‑260‑990.

dam pracę

Zatrudnię kierowcę kategorii
C + E w transporcie krajowym
i międzynarodowym, tel. kom.
0509‑234‑001.

Oriflame, tel. kom. 0608‑315‑154.

Sprzedam piec c.o., węglowo-koksowy,
25 KW, Zębiec, używany, cena do
uzgodnienia, tel. (046) 837‑02‑79.

Pralka, lodówka, nowe, nieużywane za
1/2 ceny, tel. kom. 0792‑524‑977.

Taśmociąg 8-metrowy,
tel. kom. 0502-971-773.

Firma Krajewski z Łowicza zatrudni
laboranta włókiennika i handlowca
za znajomością przędz, tel. kom.
0510‑160‑836.

Zatrudnię kierowcę kategoria C+ E z
praktyką z Łowicza lub bliskich okolic,
w transporcie krajowym, tel. kom.
0608‑067‑847.

Sprzedam kiosk gastronomiczny
3,80/3,80, tel. kom. 0604‑592‑847.

Sprzedam wózek, trzy funkcyjny
(głęboki, spacerowy + fotelik), tel. kom.
0669‑046‑678.

Szwaczki, tel. kom. 0508‑191‑931.

Okna termoizolacyjne drewniane nowe
„Wołomin” wys. 145, szer.147 sztuk dwie,
87 sztuk dwie, 57 sztuk dwie, tel. kom.
0606-303-191.

Sprzedam ceownik hutniczy, 140
mm, dł. ok. 3 mm, 1t, tanio, tel. kom.
0515‑668‑557.

Sprzedam wannę narożną, nową, tel.
kom. 0606‑941‑791.

Zatrudnię operatora koparki i koparkoładowarki z doświadczeniem, tel. kom.
0665‑665‑640.

Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0519‑868‑722.

Sprzedam łóżko, dwuosobowe,
rozsuwane, tel. kom. 0693‑041‑818.

Nokia E-51, roczny, 300 zł, tel. kom.
0793‑785‑757.

Lektorzy języków obcych. www.
akademialangcenter.pl office@
akademialangcenter.pl

Meble kuchenne, lodówka, akordeon
80 basów. Tel.046/832-29-55.

Sanie do kucy sprzedam. Tel.663489-269.

Sprzedam komplet mebli, w kolorze
brązowo - ecru., tel. (046) 837‑47‑11 po
17.00.

Zatrudnię kierowcę C + E, z
doświadzeniem, tel. kom. 0605‑094‑165.

Przyjmę kierowcę kat. C + E na
trasach międzynarodowych, tel. kom.
0603‑430‑992.

Zbiornik stalowy 15000 litrów,
zbiornik aluminiowy 5000 litrów, tel.
kom. 0605‑725‑429.
Sprzedam olchę na pniu, tel. kom.
0662‑067‑043.

Kierowcę C+E w ruchu
międzynarodowym z doświadczeniem.
Dobre warunki, tel. kom. 600-950-755.

Lodówka Whirpool na gwarancji
180cm, drabina 11 m, nowa, tel. kom.
0784-417-623.

Regał pokojowy czarny, biurko czarne,
wersalka, cztery fotele + dwie pufy, tel.
kom. 0601-532-289.

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

Rękawiczki skórzane, polarowe,
„całuski”. Hurtownia, tel. kom.
0508‑909‑732.

Konstrukcja tunele 30m/7. Tel.
046/833-86-44, 0697-336-832.

Sprzedam kanapę i dwie pufy, tel. kom.
0697‑505‑751.

Nowy fotel do masażu,
tel. (046) 837-81-65, tel. kom.
0660‑856‑249.

Stół i krzesła, tel. kom. 0606‑962‑339.

Komputer Sempron XP 2600, telewizor
21’’, 25’’, tel. kom. 0668-596-699.

Zatrudnię szwaczki i kierownika
szwalni, biustonosze, figi lub dzianina,
tel. kom. 0781‑315‑399.

Sprzedam wózek i fotel samochodowy,
Graco, tel. kom. 0668‑577‑755.
Sprzedam sanie konne w stanie
idealnym, tel. kom. 0602‑728‑686.
Sprzedam nową Nokię E52, na
gwarancji, tel. kom. 0609‑024‑427.
Tanie AGD, tel. kom. 0510‑158‑880.
Akumulatory, tel. kom. 782-491-664.
Alarmy, kamery. Sprzedaż, montaż.
Tel.046-831-90-16.
Dmuchawy, sterowniki do kotłów
węglowych, tel. kom. 0601-070-363.
Drewno kominkowe i opałowe, tel.
kom. 0603-624-879.

Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
0609‑525‑529.

Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem, wiek 25 - 40 lat, tel.
kom. 0662‑123‑954.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
z doświadczeniem, branża; cement,
wapno. CV przesłać na adres
sekretariat@damo.com.pl.

Zatrudnię kierowcę kat. C+ E, na kraj,
tel. kom. 0600‑326‑597.

Zatrudnię dziewiarza na ANGE i DERY,
tel. kom. 0666‑995‑893.

Technik protetyk na staż lub umowę,
tel. kom. 0792‑178‑826.

Zatrudnię główną księgową na
1/2 etatu w firmie transportowospedycyjnej, tel. kom. 0667‑817‑776.

Kierowcę CE podstawowe ADR,
karta kierowcy, Sttryków, tel. kom.
0726‑300‑661.

Zatrudnię fryzjera, tel. kom.
0600‑247‑423.

Avon- byłaś kiedyś konsultantką?
Możesz znów być z nami, skorzystaj z
super oferty na powrót, tel. kom. 0502616-468.

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną
oraz barmana lub kelnera, tel. kom.
0608‑365‑008.
AVON - prezenty dla nowych
konsultantek, zarabiasz do 40%, tel.
kom. 0501‑032‑348.
Firma VECTRA S.A poszukuje osób
chętnych do podjęcia współpracy
w charakterze Przedstawiciela
Handlowego na terenie Łowicza.
Od kandydatów oczekujemy
doświadczenia w sprzedaży,
komunikatywności. Aplikacje przesyłać
na adres: j.rutkowski@vectra.pl.
Sprzedawcę - magazyniera Łowicz.
Wykształcenie techniczne/handlowe,
kat.B. CV: thermostan@thermostan.
pl, tel. kom. 0604‑254‑205.
Dynamicznie rozwijająca się
firma zatrudni 10 osób, bezpłatne
szkolenie, możliwość rozwoju,
również dla studentów,
tel. kom. 0515‑236‑056.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 0601-297-776;
0605‑910‑998.

Avon- nowa super oferta dla
zapisujących się. Ty też możesz kupować
taniej, dostawać prezenty, zarabiać, tel.
kom. 0502-616-468.
Avon, zapisy, prezenty,
tel. kom. 782-669-309.
Dodatkowy dochód www.zobaczto.
dorota.mojawaga.pl
Eksedientkę, dobre warunki w
Kamionie, tel. kom. 0605-881-822.
Eksedientkę, dobre warunki w Puszczy
Mariańskiej, tel. kom. 0601-076-657.
Firma „Bis” zatrudni samodzielnego
projektanta do studia meblowego
w Skierniewicach. Wymagane
doświadczenie w projektowaniu kuchni,
szaf i garderób. Informacja,
tel. 0601-344-142.
Firma zatrudni sprzedawcę do sklepu
rowerowego. Mile widziana znajomość
branży. Oferty CV ze zdjęciem prosimy
składać w siedzibie firmy ul. Batorego
56/58 Skierniewice do 15.02.2010r., tel.
kom. 512-106-964.

Masażystkę, kosmetyczkę do nowego
SPA, Skierniewice. Oferty kierować na:
edkocisz@wp.pl
Murarzy wykwalifikowanych, tel. kom.
0886-688-319 do godz. 18.
Na noce z okolic Rawy,
tel. kom. 661-975-122.
Poszukuję pracowników do prac
remontowo-budowlanych,
tel. kom. 605-120-424.
Przedstawiciela ubezpieczeniowofinansowego zatrudnię. Stała + prowizja,
CV na: slawomirkosinski@wp.pl
Schudnij i zarabiaj,
tel. kom. 0516-186-608.
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki,
Skierniewice. tel. kom. 505-722-973.
Zatrudnię fryzjerkę,
tel. kom. 0663-767-121.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
krajowym z doświadczeniem. Korzystne
warunki płacowe, tel. kom. 0602-630653.
Zatrudnię kierowcę kat. B+C
w transporcie krajowym, tel. kom.
0796-646-970.
Zatrudnię kierowcę w ruchu krajowym,
kat. C+E, tel. kom. 0601-361-497.
Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych z dużym doświadczeniem,
Skierniewice, tel. kom. 0500-600-600.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki
z Rawy Maz. lub okolic. Tel.601-887-565.
Zatrudnię pizzermana i barmankę
- kelnerkę, Rawa Mazowiecka. Tel.506735-041, 664-946-704.
Zatrudnię recepcjonistkę do Hotelu
Hetmańskiego w Rawie Mazowieckiej;
Wymagania: podstawy języka
angielskiego, wysoka kultura osobista,
dobra prezencja; mzalewski@interia.pl.
Zatrudnimy osoby do doręczania
paczek na terenie miasta Skierniewice.
Wymagania: własny samochód
ciężarowy typu bus o ładowności
powyżej 590kg, kolor biały lub żółty, tel.
kom. 0519-741-867, paczki@onet.pl

szukam pracy
Rozniosę ulotki tanio, solidnie, tel. kom.
0603‑555‑327.
Szukam pracy, po 50-tce, kat. B
i C, + koparko-ładowarki, tel. kom.
0798‑057‑367.
Informatyk z wyższym wykształceniem
i doświadczeniem podejmie pracę
w Łowiczu lub okolicach, tel. kom.
0504‑203‑454.
Krojczy podejmie pracę, tel. kom.
0505‑806‑554.
Mężczyzna szuka pracy w Głownie,
fizyczna, prace gospodarcze, hydraulika,
ścinanie drzew, tel. kom. 0691‑015‑370.
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien,
tel. kom. 0695‑464‑718.
Kierowca magazynier, prawo jazdy
A, B, C, T, kurs wózków widłowych,
doświadczenie na magazynie, tel. kom.
0516‑159‑804.
Samodzielny glazurnik, praktyka, tel.
kom. 0509‑171‑392.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0608‑290‑474.
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Poprowadzę księgowość małej firmy,
tel. kom. 0508‑329‑058.
Młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat.
B, z własnym samochodem, podejmie
pracę, tel. kom. 0781‑440‑983.
Profesjonalne rozliczanie czasu
pracy kierowców. Szybko, tanio,
solidnie, tel. kom. 0725‑972‑359.
56lat, wykształcenie średnie ogólne,
znajomość komputera, 30lat pracy.
Tel.608-194-832.
Elektryk- konserwacja, eksploatacja,
utrzymanie ruchu, może być część etatu,
tel. kom. 0691-219-981.
Elektryk -konserwacja, eksploatacja,
utrzymanie ruchu, może być część etatu.
Tel.691-219-981.
Główna księgowa z dużym
doświadczeniem przyjmie pracę,
tel. kom. 0504-800-340.
Kelner, doświadczenie w hotelarstwie,
obsługa gości indywidualnych, imprez
masowych, zamieszkały w Rawie.
Tel.504-083-235.
Kierowca kat. A, B, C i C+E kurs ADR,
doświadczenie kraj, zagranica,
tel. kom. 0513-807-892.
Kosmetyczka, masażystka z
doświadczeniem szuka pracy.
tel. kom. 662-010-959.
Księgowa wypełni książkę
przychodów, ryczałt, VAT, ZUS, PIT-y, tel.
kom. 0608-498-087.
Podejmę pracę chałupniczą, oprócz
szycia. Tel.046/834-92-20,
0660-872-421.
Podejmę pracę chałupniczą.
tel. kom. 607-979-005.
Poszukuję pracy jako kierowca kat.
C+E, okolice Rawy. Tel.669-349-553.
Przyjmę zlecenia na gładź, malowanie,
Skierniewice i okolice,
tel. kom. 0506-925-165.
Szukam pracy na samochód
ciężarowy 4tony, winda, kontener.
Tel.697-025-388.
Szukam pracy- sprzątanie, opieka nad
dzieckiem, praca na sezon, tel. kom.
782-069-807.
Technik ogrodnik podejmie pracę.
Tel.607-039-004.

inne
Przyjmę zamówienia na wykonanie
robót budowlanych na rok 2010,
tel. (046) 830‑31‑40.

usługi wideo
Fotografowanie profesjonalne, tel. kom.
0506‑109‑908.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607‑916‑001.
Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, tel. (046) 837-94-85,
tel. kom. 0608‑484‑079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa- tanio, tel. kom.
0606‑852‑557.
Wideofilmowanie i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom.
0600‑447‑843.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD, tel.
kom. 0606‑312‑048.
ArtFoto - plener, śluby,
studniówki,chrzty, komunie i inne, tel.
kom. 0796‑964‑169.
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Studio Master - obsługa filmowa
imprez okolicznościowych
(wesela, śluby itp.), doświadczenie,
tel. kom. 0606‑506‑609.
Fotografia - śluby, komunie. Nadruki
na koszulkach, www.dare.iportfolio.pl, tel.
kom. 0514‑411‑184.
Videofilmowanie, fotografowanie, tel.
kom. 0666‑125‑830.
Usługi fotograficzne oraz video w
zakresie fotografii ślubnej, przyjęć
okazjonalnych oraz reklamy,
www.studionadachu.pl, tel. kom.
0604‑101‑516.

Docieplanie poddaszy, ścianki
działowe, sufity gipsowe, mineralne,
zabudowy z płyt gipsowych - solidnie,
tel. kom. 0604-645-981,
0502‑228‑972.
Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 0514‑142‑855.
Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0516‑131‑973.
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 0692‑789‑266.
Tynki, tel. kom. 0503‑077‑863.

Ogrodzenia, balustrady kute, tel.
kom. 0665‑147‑488.

Remonty, wykończenia, tel. kom.
0608‑810‑953.

Usługi remontowe Krisew,
malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
0693‑824‑684.

Usługi projektowe i nadzory
budowlane, tel. kom. 0509‑299‑676.

Dekoracja wnętrz, wewnętrzne tynki
dekoracyjne, kompleksowa realizacja
i wykończenie, Top-Styl, tel. kom.
0693‑543‑657.

Zakładanie paneli, glazury i terakoty,
tel. kom. 0796‑953‑999.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 0697‑892‑966.

Budowy, remonty, wykończenia
domów i mieszkań, tel. kom.
0516‑227‑942.

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

Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0785‑989‑913.

Glazura, terakota, panele podłogowe,
malowanie, tel. kom. 0504‑019‑557.

Hydraulika, tel. kom.
0691‑774‑281.

Wideofilmowanie, zdjęcia gratis, tel.
kom. 0502‑163‑788.

Usługi remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 0885‑459‑698.

Studio filmowe Kroton, DVD, HD,
zdjęcia, tel. (046) 837-47-48, tel. kom.
0504‑057‑550.

Kominy - montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej i
żaroodpornej, tel. kom. 0608‑101‑676.

Profesjonalne fotoreportaże ślubne,
szczegóły oferty: www.fotoimprezy.eu, tel.
kom. 0698‑129‑195.

Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
0608‑101‑676.

Profesjonalna gładź gipsowa: tanio.
Dodatkowo inne prace remontowowykończeniowe, tel. kom. 0791‑281‑521.

Glazura, panele, adaptacja poddaszy,
sufity, ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody, tralki, poręcze.
Wymiana okien i drzwi, tel. (046) 837-7399, tel. kom. 0605‑562‑651.

„Macromagic”. Fotografia ślubna,
plenery, chrzty, uroczystości,
foto-książki, www.macromagic.pl,
tel. kom. 0608‑372‑976.

Kominki - profesjonalny montaż, tel.
kom. 0608‑101‑676.

Niewielkie remonty, wykończenia, tel.
kom. 0889‑421‑994.

Remonty www.conkret.euroadres.
pl, tel. kom. 0785‑989‑913.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609‑846‑316.

Brukarstwo, tel. kom.
0606‑774‑310.

Glazura, terakota, remonty, tanio,
tel. kom. 0784‑464‑959.

Dachy, glazura, terakota, tynki,
tel. (046) 838-16-24, tel. kom.
0787‑563‑689.

Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, tel. kom.
0785‑333‑971.

Prace budowlane, remonty mieszkań,
tel. kom. 0507‑341‑234.

Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501‑249‑461.

Tynki maszynowe, kompleksowe
wykończenia wnętrz i budynków,
docieplenia, elewacja budynków,
adaptacja poddaszy, glazura,
terakota, biały montaż, faktury vat, tel.
kom. 0785-333-974 0606‑123‑854.

Www.wpaskifilm.pl.
Golden Studio - fotografia ślubna,
okolicznościowa, dzieci, ciążowa
www.twojefotovideo.com, tel. kom.
0505‑429‑742.
Artfoto -plener, śluby, chrzty,
komunie, inne imprezy,
tel. kom. 0796-964-169.
Foto -video, tel. kom. 0518-642-000.
Foto- Video, tel. kom. 0696-011-351.
Fotografia ślubna, okolicznościowa,
tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl
Montaż i obróbka filmów
okolicznościowych oraz zdjęć, tel. kom.
0692-855-357.
Profesjonalnie foto - video ślubne
i reklamowe. www.studionadachu.pl
Tel.604-101-516.
Tomasfilm Studio Videofilmowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0504-205280, www.tomasfilm.neostrada.pl

remontowobudowlane
usługi
Glazura, terakota, malowanie. Tanio
i solidnie, tel. kom. 0600‑488‑382.
Układanie kostki brukowej
i prace ogólnobudowlane, tel. kom.
0508‑286‑519.
Glazurnictwo - także duże i bardzo
duże zlecenia, szybka realizacja.
Możliwośc faktury VAT, tel. kom.
0600‑626‑760.

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668‑750‑437.
Azbest - demontaż, utylizacja.
Pokrycia dachowe, preferencyjne
kredyty, tel. (042) 659-71-83, tel. kom.
0604‑994‑144.
Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe - wykonam, tel. kom.
0516‑153‑870.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (046) 837-32-41 po
20.00, tel. kom. 0608‑685‑867.
Glazura, malowanie, gładź, płyty K/G,
tel. kom. 0788‑204‑613.
Cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów i schodów,
tel. kom. 0607‑090‑260.
Solidne i fachowe wykończenia
wnętrz - przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie, panele) oraz
docieplanie budynków, murowanie, tynki,
posadzki, klinkier, itp.,
tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0793‑035‑025.
Kompleksowe remonty łazienek
i pomieszczeń, tel. kom. 0668‑821‑932.
Cyklinowanie, układanie,
lakierowanie, Efekt, tel. kom.
0600‑984‑398.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 0602‑383‑118.

Remonty - wykończenia, tel. kom.
0600‑626‑760.

Wylewki agregatem, tel. kom.
0518‑910‑336.

Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
0668‑489‑577.

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

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

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

Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 0602‑570‑424.

Tynki maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie,
tel. kom. 0501‑931‑961.

Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0697‑116‑271.

Malowanie, gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków,
tel. kom. 0668-026-851; 0796‑524‑777.

Świadectwa energetyczne, projekty
budowlane, nadzory, przeglądy
okresowe, książki obiektów, tel. kom.
0505‑928‑424.
REKLAMA

Stal nierdzewna, poręcze,
balustrady, tel. kom. 0665‑147‑488.

Wykończenia wnętrz, tel. kom.
0519‑561‑671.

Remonty, adaptacja poddaszy,
glazura, terakota, gładzie,
malowanie, panele, k/g, tel. kom.
0721‑108‑965.
Wykończenia wnętrz, ocieplanie
budynków oraz budowa domów, tel.
kom. 0601‑662‑944.
Dachy, obróbki blacharskie, papa
termozgrzewalna, podbitka, tel. kom.
0515‑236‑149.
Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607‑343‑338.
Koparka gąsienicowa 15t, kopanie
stawów, wynajem, niwelacja terenu
itp., tel. (046) 839-13-14, tel. kom.
0788‑337‑431.
Drobne remonty, gładzie, malowanie,
panele podłogowe, sufity podwieszane,
zabudowy płyty G/K, gładzie bezpyłowe
i tynki ozdobne, tel. kom. 0607‑721‑933.
Glazura, terakota, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0606‑738‑515.
Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 0692‑382‑852.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0666‑088‑518.
Gładzie gipsowe, malowanie,
płyty G-K, glazura i panele, tel. kom.
0722‑396‑155.
Lastrytkarstwo, glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (042) 710-80-97, tel.
kom. 0601‑321‑914.

Docieplenia budynków i drobne
remonty mieszkań, tel. kom.
0798‑348‑120.
Kompleksowe usługi remontowobudowlane, wolne terminy. Faktury
VAT, tel. kom. 0602‑370‑470.
Usługi koparko-ładowarką marki
KOMATSU WB 93S5, tel. kom.
0602‑370‑470.
Montaż mebli kuchennych i
pokojowych, tel. kom. 0503‑370‑181.
Cyklinowanie, układanie podłóg,
lakierowanie, tel. kom. 0694‑866‑437.
Malowanie, gipsowanie mieszkań, tel.
kom. 0603‑070‑501.
Wkłady kominowe, tel. kom.
0504‑019‑557.
Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0600‑225‑256.
Glazurnik, tel. kom. 0506‑064‑122.
Remonty, wykończenia, tel. kom.
0609‑541‑373.
Usługi tynkarskie, tynki tradycyjne,
elewacje, wylewki, tel. kom.
0792‑491‑116.
Usługi remontowo-budowlane od A do
Z, tel. kom. 0667‑941‑359.
Glazura, terakota, malowanie, tel. kom.
0601‑052‑050.
Remonty, wykończenia, tel. kom.
0607‑385‑871.
Docieplenia budynków, niskie ceny, tel.
kom. 0600-917-292; 0507‑431‑463.
Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0507-431-463; 0600‑917‑292.
Tynki maszynowe i wykończenia, tel.
kom. 0505‑138‑185.

Docieplenia budynków, poddaszy,
podbitki dachowe, ogrodzenia
z klinkieru, faktura vat, tel. kom.
0601‑536‑364.

Krycie dachów, obróbki,
podbitki, remonty więźby, wycena,
tel. (046) 837-51-31,
tel. kom. 0509-617-746,
Łowicz, ul. Jana Pawła II 23.

Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0691‑774‑281.

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

Remonty adaptacje, tel. kom.
0607‑196‑356.

Usługi remontowe od A do Z, tel.
kom. 0501‑247‑830.

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

Remonty, tel. kom.
0515‑466‑326.

Usługi remontowo-budowlane
(kompleksowe wykańczanie wnetrz,
docieplanie budynków), tel. kom.
0501‑156‑796.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 0790‑329‑790.
Murowanie budynków, dachy,
tynki zewnętrzne, wewnętrzne,
ocieplenia, płyty g/k, klinkier, tel. kom.
0667‑313‑405.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź,
malowanie, panele podłogowe,
podbitki, docieplenia, tel. kom.
0697‑638‑898.
Docieplanie budynków, poddaszy, tel.
kom. 0516‑061‑848.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Buduję, ocieplam, wykańczam. Szybko
i solidnie, tel. kom. 0694‑007‑906.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0516‑131‑973.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo,
płyty K/G, stiuki weneckie, tynki
dekoracyjne, wykończenia wnętrz. Firma
Ścianka, tel. kom. 0516‑107‑876.
Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, płyta g/k, panele
i inne drobne remonty, tel. kom.
0518‑905‑611.
Gipsy, malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
0608‑372‑976.
Malowanie, gipsowanie, gładzie,
terakota i inne usługi remontowobudowlane, tel. kom. 0509‑061‑640.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
tel. kom. 0604‑199‑840.
Remonty łazienek, tel. kom.
0604‑199‑840.
Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693‑138‑503.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
podług, tel. kom. 0509‑807‑319.
Malowanie, gipsy, tynki, płyty
kartonowo-gipsowe, docieplenia,
glazura, terakota, panele podłogowe,
adaptacja poddaszy, tel. kom.
0694‑702‑755.
Malowanie, gipsowanie, panele,
glazura, terakota itp., tel. kom.
0508‑313‑799.
Malowanie, gipsowanie, tanio, szybko,
tel. kom. 0608‑861‑026.
Kompleksowe wykończenia wnętrz:
malowanie, gładzie, glazura, terakota,
panele, płyty g/k, docieplanie poddaszy,
itp., tel. kom. 0660‑696‑094.
Zrobię na zamówienie bramy,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
0796‑788‑221.
Ocieplenia i budowa domów, tel.
kom. 0601‑662‑944.
Malowanie, tel. kom.
0515‑466‑326.
Remonty, wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy,
tel. kom. 0668‑052‑818.
Ocieplanie budynków solidnie,
tel. kom. 0608‑352‑476.
Glazura, tel. kom. 0515‑466‑326.
Okna, tel. kom. 0515‑466‑326.

Parowe czyszczenie powierzchni
podłogowych, tel. kom. 0515‑466‑326.
Wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, gipsowanie,
stiuki, panele podłogowe, ocieplenia,
itp., 0798‑563‑121.

sprzedaż
Krycie i sprzedaż pokryć dachowych,
tel. kom. 0505-038-785; 0600‑233‑161.
Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, tel. kom.
0500‑371‑161.

usługi
instalacyjne
Hydraulika, tel. kom. 0602‑832‑738.
Instalacje elektryczne - budowa,
przeróbki, naprawa, tel. kom.
0504‑221‑009.
Hydraulik, nowoczesne technologie,
tel. kom. 0608‑101‑676.
Odkurzacze centralne, tel. kom.
0608‑101‑676.
Usługi hydrauliczne, fachowo, tanio,
solidnie, tel. kom. 0500‑308‑858.
Hydrauliczne usługi, szybko, tanio,
solidnie, pełny zakres, tel. kom.
0603‑917‑448.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0693‑441‑034.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
0668‑346‑892.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508‑862‑015.
Hydrauliczne, tel. kom.
0506‑064‑122.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, wideo-domofony,
RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe, monitoring wizyjny
CCTV, kontrola dostępu, budowlane
prace remontowe i wykończeniowe.
Uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601‑303‑858.
Hydraulika, tel. kom.
0608‑263‑951.
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Instalacje c.o., wod.-kan. i montaż
kotłowni, tel. kom. 0609‑665‑071.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692;
0512‑342‑751.
Instalacje elektryczne kompleksowo,
pomiary, konserwacje, tel. kom.
0723‑687‑325.
Montaż anten satelitarnych, tel. kom.
0609‑700‑765.
Hydraulika i spawanie, jakość to
podstawa, tel. kom. 0508‑282‑953.
Profesjonalnie wykonam balustradę ze
stali nierdzewnej, możliwość łączenia z
drewnem, tel. kom. 0509‑112‑148.
Instalacje elektryczne, nowe i
przeróbki, tel. kom. 0662‑736‑801.
Usługi hydrauliczne w pełnym
zakresie, tel. (046) 837-45-07, tel. kom.
0691‑991‑000.
Montaż anten, TV/Sat,
alarmy, domofony, wideofony,
monitoring wizyjny CCTV,
sieci komputerowe, tel. kom.
0696‑691‑596.

Malowanie obór, dezynfekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja, tel. (044) 725-02-95, tel.
kom. 0504‑171‑191.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600‑979‑826.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
0693‑776‑474.
Upiekę każdą ilość ciasta domowego,
tel. kom. 0665‑711‑005.
Zespół „Rytm”, 0695-761-385, tel.
kom. 0661‑937‑393.
Zespół muzyczny FOR RENT, tel. kom.
0607-777-304 0509‑766‑163.
Zespół muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl, tel. kom.
0608‑433‑199.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 0601‑630‑882.
Wynajem podnośników koszowych
10- i 30-metrowych; wycinka drzew;
czyszczenie, malowanie rynien i dachów,
tel. kom. 0668‑591‑725.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513‑748‑813.

Hydraulika - przeróbki, naprawy, tel.
kom. 0515‑466‑326.

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0606‑632‑267.

Cyfrowy Polsat, Cyfra +, N, Telewizja
na kartę - montaż anten satelitarnych, tel.
kom. 0605‑274‑529.

DJ, wodzirej - wesela, bale, imprezy
okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.
com, tel. kom. 0697‑574‑161.

usługi inne

Ogrody - projekt, wykonanie,
pielęgnacja, systemy nawadniające,
grille, altany: www.architekturaogrodu.pl,
tel. kom. 0698‑668‑468.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784‑487‑536.
Wesela oraz inne uroczystości - Dwór
Kołacinek, tel. (046) 874‑76‑86.
Śluby limuzyną, tel. kom.
0604‑344‑609.
Zabytkowym autem do ślubu.
Wolne terminy. Atrakcyjne ceny.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
0604‑131‑581.
Masz problem z komputerem zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio,
z dojazdem do klienta, tel. kom.
0504‑070‑837.
Zawiozę do ślubu BMW 7 nowy
model wersja przedłużana, tel. kom.
0501‑374‑120.
Meble pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 0501‑707‑657.
Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607‑406‑024.
Zespół muzyczny, tel. kom.
0693‑543‑604.
Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0607‑889‑775.
Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dojazd gratis, tel.
kom. 0668‑839‑038.
Zespół Kris, bale, wesela, tel. kom.
0502‑473‑091.
Biuro rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.
Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 0608‑362‑345.
Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0605‑303‑836.
Docieplanie budynków, podbitki, tynki
maszynowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, tel. kom. 0502‑228‑972.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 0606‑908‑346.
REKLAMA

Mycie okien, sprzątanie domów
(również po remoncie), tel. kom.
0517‑259‑480.
Przeprowadzki, transport. Bus
kontener, tanio, tel. kom. 0664‑013‑145.
Zespół, wesela, tel. kom.
0696‑315‑910.
Zespół „Tequila”: bale, wesela. Gramy
tylko na żywo, tel. kom. 0790‑502‑143.
Pranie dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501‑431‑978.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z
udekorowaniem, tel. kom. 0500‑371‑161.
Chcesz schudnąć, wrócić do formy?
Trener osobisty, tel. kom. 0600‑703‑270.

Ścinanie drzew, tel. kom.
0792‑027‑388.

Atrakcyjny zespół muzyczny, imprezy,
tel. kom. 0503-580-514.

Firma dekoratorska oferuje pełną
gamę kolorów i dekoracji w niskiej cenie,
tel. kom. 0501‑030‑086.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0509-614-224.

Usługi księgowe, tel. kom. 0603-806400; 0604‑130‑331.
Odśnieżanie dachów itp, faktury vat,
tel. kom. 0602‑537‑502.
Audi A8, nowy model, zawiozę do
ślubu, tel. kom. 0501‑503‑358.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne
fasony. Nowe na miarę. Renowacja,
czyszczenie Łowicz, róg Bolimowskiej,
Baczyńskiego; I, III środa miesiąca godz.
12‑17.
Usługi transportowe Renault Master,
tel. kom. 0889‑779‑227.
Śluby: czarne Audi Q7, tel. kom.
0790‑699‑445.
Usługi krawieckie, profesjonalnie
i tanio, ulica Wygoda 34, tel. kom.
0665‑961‑757.
Samochód weselny BMW E-90,
seria 3, 2007 rok, kolor jasny-morski,
tel. kom. 0608‑652‑331.
Naprawa, serwis okien, tel. kom.
0609‑700‑765.
Potrzebujesz pomocy przy
komputerze? Dzwoń, tel. kom.
0693‑025‑899.
Drobne naprawy, usługi stolarskie;
u klienta, tel. kom. 0607‑385‑851.
Śluby, nowe BMW5, czarne, tel. kom.
0508‑909‑732.
Zajazd Bajeczny w Szymanowicach
organizuje imprezy okolicznościowe,
promocje, tel. kom. 0506‑515‑789.
Naprawa telewizorów, tel. kom.
0728‑227‑030.
DJ oferuje profesjonalną obsługę
muzyczną na każdą okazję, tel. kom.
0604‑281‑361.
DJ wesela, tel. kom. 0604‑281‑361.
Ubezpieczenia inwestycyjne, na życie,
OFE, IKE, obsługa klienta, tel. kom.
0505‑185‑602.
Wynajem luksusowych limuzyn do
ślubu, tel. kom. 0501‑331‑477.

Biuro rachunkowe - rozliczanie PITów, VAT-u, ul. Kaliska 5/122, tel. kom.
0669‑034‑013.

Kucharka przyjmie wesela, komunie
oraz inne imprezy okolicznościowe,
tel. (046) 837-84-46, tel. kom.
0602‑872‑535.

Usługi transportowe Van
3,5 t., przeprowadzki krajowe,
międzynarodowe, tel. kom.
0788‑337‑431.

Masz problem z komputerem?
Zadzwoń!, tel. kom. 0665‑287‑717.

Dealer Husqvarna, Łowicz ul.
Poznańska 162/164 - sprzedaż
i naprawa sprzętu każdej marki zapraszamy, tel. kom. 0601‑377‑040.
Fotografia ślubna, videofimowanie,
reklama, poligrafia, www.karolphotoagency.pl, tel. kom. 0601‑249‑128.
Usługi transportowe Fiat Ducato,
FVAT, tel. kom. 0788‑769‑879.
Tanio przewóz „Busem” 9-osobowym,
na każdą potrzebę, tel. kom.
0603‑709‑302.
Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512‑250‑166.
Usługi rolnicze, budowlane,
odśnieżania ładowarką teleskopową
JCB 530 70 3 t. u dźwigu, 7 m.
wysokości podnoszenia, tel. kom.
0696‑130‑651.

Zespół, tel. kom. 0692‑101‑989.
Bus 9-osobowy na każdą okazję,
usługi transportowe „Sprinter”, tel. kom.
0696‑447‑463.
Serwis okien i drzwi - naprawa,
regulacja, tel. kom. 0692‑563‑460.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691‑961‑244.
Odśnieżanie tanio, tel. kom.
0668‑768‑901.
Meblowóz - przeprowadzki, tel. kom.
0609‑999‑685.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy
model - śluby, tel. kom. 0728‑348‑420.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510‑158‑880.
„Serwis komputerowy” dojazd gratis
-Skierniewice i okolice, tel. kom. 0607761-271, www.pcklinika.pl

Dekoracje sal, kościołów, www.bal.pl,
tel. kom. 0604-616-910
DJ imprezy, tel. kom. 0503-580-514.
DJ wesela z wokalistką, najtaniej, tel.
kom. 0604-630-793.
DJ”M” zespół wokalno instrumentalny,
tel. kom. 0503-067-753.

komputeropisanie
Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, rysunki, wykresy,
tabele, prezentacje. Wieloletnie
doświadczenie. Strony www,
tel. kom. 0602-277‑013, Łowicz.

nauka
Matematyka, tel. (046) 837‑85‑96.
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Polski- prezentacje maturalne,
korepetycje, fachowo,
tel. kom. 0603-246-033, 0504-086-942.
Prace licencjackie, magisterskie,
korekta, redakcja, tel. kom. 792-435-194.
Prezentacje- polski,
tel. kom. 0783-574-309.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię siano z dostawą na miejsce,
tel. kom. 0607‑344‑403.

Do ślubu limuzyna Rolls-Royce, tel.
kom. 0604-799-535.

Biologia, prace maturalne, tel. kom.
0665‑110‑977.

Doświadczony ogrodnik, profesjonalne
projekty ogrodów, wirtualny spacer po
ogrodzie, tel. kom. 0503-607-085.

Chemia, tel. kom. 0508‑186‑335.

Kupię duże ilości zbóż paszowych,
tel. kom. 0504‑561‑585.

J.angielski, korepetycje,
konwersacje, tłumaczenie, 30/h, tel.
kom. 0790‑289‑299.

Kupię każdą ilość zboża
paszowego, tel. kom.
0668‑478‑617.

Język angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
0662‑611‑189.

Kupie pszenicę, jęczmień, pszenżyto
i żyto, tel. kom. 0696‑425‑214.

Instalatorstwo elektryczne:
wykonywanie instalacji elektrycznych,
RTV, internetowych, alarmowych,
odgromowych; WLZ i pomiary;
posiadam wszystkie uprawnienia.
Tel.697-705-325.
Kominki -projektowanie, montaż,
dystrybucja ciepłego powietrza, tel. kom.
0503-718-798.
Kredyty oddłużeniowe, pożyczki
prywatne - korzystne warunki, tel. kom
0791-968-158.
Ogrody- projekty, realizacja,
pielęgnacja. Tel. 0508-329-537.
Ostrzenie pił tarczowych i łańcuchów,
tel. kom 0785-077-007.
Pranie dywanów, tapicerek, www.erzet.
lua.pl. Tel.046/832-82-12,
0608-172-838.

Angielski profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (046) 837‑53‑15.
Nauczyciel języka niemieckiego:
korepetycje, tel. kom. 0606‑826‑713.
Matematyka gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury, tel.
kom. 0660‑781‑884.
Język niemiecki - korepetycje, tanio, tel.
kom. 0668‑963‑922.
Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 0723‑606‑706.

Kupię pszenżyto; każdą ilość,
tel. kom. 0695‑102‑426.
Kupię zboże, tel. kom.
0667‑566‑276.

hodowlane
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 0603‑711‑760.
Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
0502‑460‑724.

Matematyka: tanio, tel. kom.
0601‑303‑279.

Kupię zdecydowanie prosiaki,
minimum 6-tygodniowe, tel. kom.
0600‑623‑430.

Język angielski, licencjat, tłumaczenia,
pisanie listów, esejów, gramatyka,
tel. kom. 0507-319-803 lub e-mail
karina8511@wp.pl.

Skup macior, knurów. Wysokie
ceny. Nawiążemy współpracę z
hodowcami i punktami skupu,
tel. kom. 0603‑711‑760.

Przrób kołder ul. Piastowska 16, tel.
kom. 0784-271-578.

Prezentacje maturalne, prace
zaliczeniowe - przedmioty
humanistyczne, tel. kom.
0785‑909‑653.

Kupię cielaki do 50 kg, tel. kom.
0504‑350‑641.

Świadectwa energetyczne budynków,
konkurencyjne ceny, tel. kom. 0604939-971.

Korepetycje: j.angielski, Łowicz, tel.
kom. 0500‑173‑474.

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

Transport - busy - przyczepy - lawety,
tel. kom. 0509-877-266.

Korepetycje: angielski, najtaniej!, tel.
kom. 0796‑812‑544.

Kupie króliki, dorosłe barany
francuskie, tel. kom. 0693‑511‑694.

Transport do 1.5 tony, cała Polska, tel.
kom. 0728-830-092.

Matematyka, tel. kom. 0880‑233‑777.

maszyny

Nauczyciel j. niemiecki, korepetycje,
bardzo tanio, tel. kom. 0602‑399‑307.

Dokumenty C-360, tel. kom.
0796‑222‑372.

Jęz. polski korepetycje, prace
zaliczeniowe, prezentacje, tel. kom.
0601‑265‑225.

Kupię dojarkę na wózku bez
montowania rurek w oborze,
tel. (046) 838‑15‑72 po 18.00.

Profesjonalne korepetycje z historii i
łaciny. Przygotowania do egzaminów.
Absolwent powyższych kierunków, tel.
kom. 0665‑785‑612.

Kupię ciągnik i maszyny rolnicze,
tel. kom. 0607‑809‑288.

Profesjonalnie pranie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Clear Tech,
tel. kom. 0793-220-770.
Przewijanie silników elektrycznych, tel.
kom. 0785-077-007.

Vertal- żaluzje, rolety, moskitiery.
Produkcja, montaż,
tel. kom 0602-736-692,
0512-342-751.
www.architekturaogrodu.pl. Ogrodyprojekt, wykonanie, pielęgnacja, systemy
nawadniające, grille, altany, tel. kom
0698-668-468.
Wycinka drzew w miejscach trudno
dostępnych, tel. kom. 0604-622-534.
Wycinka drzew, krzewów, usługi leśne,
tel. kom. 0502-496-020, 0501-206-873.
Wypożyczę tanio stół wiejski, nalewak
do piwa, beczki z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.

Prezentacje maturalne, pomoc, tel.
kom. 0608‑433‑138.
Korepetycje chemia, tel. kom.
0602‑711‑369.
Praca magisterska, pomoc, tel. kom.
0668‑577‑755.

Zespół - wesela, tel.
kom. 0694-436-104.

Angielski -korepetycje,
tel. kom. 0726-404-462.

Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.

Angielski, Rawa Mazowiecka, poziom
podstawowy, średnio zaawansowany,
gramatyka, przygotowanie do
sprawdzianów, 25zł/60min.
tel. kom. 504-083-235.

Zespół, wesela,
tel. kom. 0504-007-069.

matrymonialne
Samotny po 50-tce pozna Panią,
stały związek - 34-48 lat, miłą wierną,
stałą w uczuciach, st. cyw. dzieci b/z,
poczatek SMS i dużo o sobie, tel. kom.
0606‑735‑889.

Kupię króliki, tel. kom. 0662‑778‑373.

Pług 5-skibowy Unia Grudziądz, basen
500l, tel. kom. 0603‑629‑823.
Kultywator z wałkami, przeciwwagę
prasy kostkującej, tel. kom.
0668‑162‑199.
Siewnik do warzyw, tel. kom.
0518‑413‑676.
Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów,
tel. kom. 0502‑939‑200.
Kupię ciągnik, tel.
(042) 719‑84‑57.
Mieszalnik do pasz, jednotonowy, tel.
kom. 0606‑326‑628.

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

Kombajn do zbioru porzeczek
połówkowy, tel. kom. 0692-556-184.

Korepetycje/nauczanie- język
angielski, Rawa. Tel.607-614-891.

inne

Korepetycje: matematyka, informatyka.
Tel. 0508-406-879.

Przyjmę pieńki z sadów. Rudniczek,
tel. kom. 0660‑285‑415.
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rolnicze sprzedaż
płody rolne
Sprzedam siano, słomę, tel. kom.
0605‑408‑867.
Sprzedam owies, tel. kom.
0668‑380‑714.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0605‑408‑867.
Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 0605‑224‑393.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0698‑221‑774.
Pszenżyto, mieszanka, Łowicz, tel.
kom. 0608‑659‑507.

Sianokiszonkę w belotach, tel. kom.
0695‑542‑104.

Sprzedam siano i słomę, tel. kom.
0697‑289‑514.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0661‑363‑405.

Sprzedam siano tanio, tel. kom.
0725‑639‑279.

Jęczmień, tel. kom. 0509‑171‑283.

Sprzedam byka, waga ok. 350 kg, tel.
kom. 0664‑389‑155.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 0697‑689‑881.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0607‑317‑128.
Jęczmień, pszenżyto, żyto, tel. kom.
0793‑701‑024.

Pszenżyto i żyto, tel. kom.
0785‑332‑237.

Sprzedam 4 tony żyta,
tel. (046) 861‑60‑35.

Dwie ton owsa, tel. kom. 0887‑477‑154.

Sprzedam buraki dowolną ilość w
dobrej cenie, tel. kom. 0516‑163‑425.

Pszenicę, pszenżyto i żyto,
tel. (046) 838‑77‑71.

Sprzedam bób, tel. kom.
0696‑356‑496.

Sprzedam wicerkę z trawą w małych
kostkach, tel. kom. 0663‑252‑501.

Sprzedam jęczmień, pszenżyto,
mieszankę, tel. (024) 277‑63‑81.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień 30 ton,
bryczkę, tel. kom. 0506‑335‑466.

Siano w kostkach, tel. kom.
0601‑181‑642.

Sprzedam żyto i pszenżyto z żytem, tel.
kom. 0504‑064‑991.

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

Sprzedam bób, tel. kom.
0501‑615‑217.
Sprzedam siano, Witkowice k.
Młodzieszyna, tel. kom. 0784‑564‑044.
Sprzedam mieszankę zbożową,
pszenżyto, Boczki, tel. kom.
0694‑034‑340.

Pszenżyto, tel. kom. 0721‑105‑235.

Sprzedam słomę i siano w kostkach,
tel. kom. 0508‑586‑263.

Sprzedam bób Bachus, tel. (046) 83830-07, tel. kom. 0665‑489‑346.

Agrowłóknina, tel. kom. 0693‑177‑813.

Mieszanka zbożowa powyżej 10 t,
tel. (042) 719-65‑87 wieczorem.

Owies i kukurydzę, tel. kom.
0696‑149‑071.

Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667‑944‑852.

Sprzedam jęczmień,
tel. (046) 838‑72‑03.

Ziemniak jadalny Lord, tel. kom.
0724‑263‑309.

Pszenica, żyto, tel. kom. 0504-962‑113,
Świeryż.

Pszenżyto, tel. kom. 0515‑122‑403.

Mieszanka i żyto, tel. (046) 838‑95‑40.

Sprzedam buraczek ćwikłowy, słomę
w belotach, tel. kom. 0662‑962‑513.

Pszenżyto i mieszanka, tel. kom.
0603‑061‑866.

Owies, tel. kom. 0600‑624‑412.

Siano w dużych belach 120x120
pogodne, tel. (046) 838‑71‑71.

Sprzedam pszenzyto, pszenicę,
tel. (046) 838-76-87, tel. kom.
0604‑781‑918.

Siano - małe belki, tel. kom.
0605‑929‑120.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
0695‑068‑710.

Pszenżyto z żytem i mieszanka, tel.
kom. 0602‑689‑205.

Owies, gm. Głowno, tel. kom.
0607‑385‑406.

Sprzedam 10t. owsa, siano, słomę z
mieszanki w balotach, Skaratki 66, tel.
kom. 0662‑327‑477.

Pszenżyto, tel. kom. 0696‑441‑178.
Ziemniaki duże odmiana Denar i Lord,
tel. kom. 0602‑314‑866.
Sprzedam pszenicę i jęczmień,
tel. (046) 838‑74‑82.
Siano bezdeszczowe, pierwsze,
tel. (046) 838‑59‑58.
Jęczmień i zboże do spalenia, tel. kom.
0664‑972‑834.

REKLAMA

Kukurydza 1t, tel. kom. 0512‑522‑648.

Sprzedam krowę na ocieleniu, drugie
ciele, termin 24 luty, tel. kom. 0500-343766, Stachlew 198.

Słoma z mieszanki, pszenżyto,
jęczmień, tel. kom. 0607‑168‑196.

Słoma (1,50 zł/belka), tel. kom.
0696‑441‑178.

Pszenica, tel. kom. 0512‑522‑648.

Sprzedam 2 młode maciory
zaproszone, tel. kom. 0503‑827‑620.

Mieszanka zbożowa, żyto z
pszenżytem, tel. kom. 0664‑732‑718.

Sprzedam 12 ton pszenżyta, tel. kom.
0724‑145‑022.

Słoma 1 zł/belka, tel. kom.
0887‑211‑270.

Gorczyca, tel. kom. 0512‑522‑648.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0660‑918‑245.

Jałówka cielna, tel. kom.
0692‑626‑600.

Jare żyto Bojko, pszenżyto Mieszko,
oczyszczone, tel. kom. 0504‑672‑586.

Sprzedam siano w belach oraz
pszenicę paszową w Łowiczu, tel.
kom. 0601‑257‑098.

Sprzedam owies i żyto, tel. kom.
0662‑067‑043.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 830-23-70, Zielkowice 148.

Sprzedam zboże, tel. (024) 277‑95‑94.

Pszenicę, 520 zł/t, pszenżyto 420 zł/t,
tel. kom. 0608‑411‑714.

Mieszanka zbożowa 70% jęczmienia,
tel. kom. 0509‑171‑283.

Pszenżyto, owies, mieszanka; Sromów,
tel. (046) 838‑44‑77.

Eko-groszek, węgiel, tel. kom.
0509‑171‑283.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0601‑570‑914.

Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies,
żyto, tel. kom. 0502‑585‑456.

Siano w kostkach i balotach, Łowicz,
tel. kom. 0608‑659‑507.

Pszenżyto, żyto, tel. (046) 838‑12‑70.
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Słomę w belkach ze stodoły, tel. kom.
0667‑349‑210.
Siano, okrągłe belki, Złaków Kościelny,
tel. kom. 0604‑457‑742.
Zboże, tel. kom. 0510‑105‑700.
Sprzedam mieszankę, pszenżyto,
jęczmień Skarb, owies Krezus, tel. kom.
0668‑146‑499.

Siano kiszonka w balotach - 30 szt., tel.
kom. 0889‑971‑723.
Owies 3t, pszenżyto 3t, tel. kom.
0668‑950‑995.
Żyto, pszenżyto, kukurydza, tel. kom.
0606‑294‑284.
Sprzedam siano w belkach, tel. kom.
0664‑808‑345.
Sprzedam pszenicę, obornik, tel. kom.
0508-309-423, Gmina Zduny.

Krowa wysokocielna, tel. kom.
0691‑730‑160.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
0693‑025‑909.
Sprzedam jałówki hodowlane, tel. kom.
0660‑528‑675.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 0512‑232‑707.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0664‑727‑589.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
0502‑556‑258.

Kosiarka Krone dyskowa, pilnie., tel.
kom. 0664‑928‑289.
Massey Ferguson-3630, pilnie, tel.
kom. 0664‑928‑289.
Ciągnik C-550, 10500 zł., tel. kom.
0723‑226‑225.
Talerzówka szer. 3,15m, 2004 rok, tel.
kom. 0721‑105‑235.
Agregaty, talerzówki, rozrzutniki, pługi i
kabiny, tel. (046) 837‑53‑86.
Sprzedam agregat do formowania
redlin z firmy Weremczuk, 2004 rok, tel.
kom. 0603‑117‑400.

Ciagnik C-360,330, tel. kom.
0662‑089‑395.

Sprzedam zbiornik na mleko, 550l, tel.
kom. 0691‑730‑155.
Opryskiwacz Pilmet, 2000l, lance,
18m, hydraulicznie podnoszone,
sprawny technicznie, tel. kom.
0600‑623‑430.

hodowlane

Jałówka cielna. Tel.507-731-265.

Sprzedam Ciągnik Zetor-1211, Cyklop,
rozrzutnik, wyciąg i dojarka, tel. kom.
0888‑609‑852.

Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 16 luty, tel.
(046) 837‑14‑60.
Kwota mleczna 9.000 kg, tel. kom.
0663‑561‑758.

Zgrabiarka karuzelowa Fella, agregat
prądotwórczy 2,4 kVA Geko, tel. kom.
0604‑853‑854.

Byczek rasy mięsnej, waga 80 kg, tel.
kom. 0602‑314‑866.

Prasy rolujące John Deere, Claas,
Wikon, tel. kom. 0607‑168‑196.

Gęś owsiana, detal, pióra, puch, tel.
kom. 0605‑274‑671.

Zetor-5011/5211, oryginał idealny
do ogrodu, opryskiwacz polowy 12m,
siewka Kos, tel. kom. 0518‑877‑966.

Dwie krowy, jałówkę na ocieleniu, tel.
kom. 0662‑089‑395.
Sprzedam krowę wysokocielną, drugie
wycielenie, tel. kom. 0724‑138‑859.
Pilnie sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 0783‑752‑618.
Prosiaki, tel. kom. 0510‑259‑018.
Sprzedam klacz zimnokrwistą,
tel. (046) 835‑32‑05.
Dwie jałówki na wycieleniu, termin
początek marca. Rybionek,
gm. Rybno, tel. kom.
0608‑714‑441.

Pług 4-skibowy, siewkę Amazone,
opryskiwacz, talerzówkę, karmniki dla
trzody, tel. kom. 0602‑282‑517.
Ślęza sadownicza duży kosz, tel. kom.
0506‑188‑515.
Naprawa pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy oraz części zamienne, tel.
kom. 0506‑188‑515.
Sprzedam widlak 2,6t terenowy, pług
3-skibowy obrotowy, tel. (024) 277‑63‑81.
Sprzedam przyczepę, 6t, jednoosiowa,
wywrot, tel. kom. 0784‑029‑206.

Sprzedam prosięta,
tel. (046) 838‑33‑36.

Owies, mieszanka, tel. kom.
0504‑832‑533.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 839‑42‑31.

Pług obrotowy 3 Brening, tel. kom.
0515‑121‑410.

Pszenżyto 30 zł, tel. kom.
0504‑832‑533.

Jałówka na wycieleniu, Przemysłów
42, tel. (046) 838‑15‑04.

Widły do belotów na podnośnik do
traktora, tel. kom. 0693‑278‑969.

Jałówka na ocieleniu,
tel. (046) 838‑67‑08.

Sprzedam rozrzutnik tandem 6t,
siewnik poznaniak, przyczepę wywrotkę
4t, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693‑555‑430.

Sprzedam C-330, 1975 rok,
stan dobry, bez kabiny, tel. kom.
0504‑623‑781.

Ursus 2812, 1998 rok z turem, tel. kom.
0604‑208‑588.

Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (046) 838-27-40 godz. 11.00‑14.00.

C-3512 i pług, kultywator, tel. kom.
0607‑809‑288.

Sprzedam zbiornik na mleko, 350l,
tel. (046) 835‑32‑05.

Jałówka cielna, termin wycielenia
27.02, tel. kom. 0602-517-961.

Zetor 5211, gruber pożniwny, kosiarka
rotacyjna, kultywator, pług 3-skibowy,
przetrząsarka do siana, siewka do
nawozu, ciągnik T-25, ładowarka
Atlas, kosiarka listwowa Osa, agregat
przedsiewny, tel. kom. 0602‑473‑422.

Dojarka konwiowa Alfa, tel. kom.
0887‑477‑154.

Przyczepę D-47 wywrotka, tel. kom.
0604‑866‑936.

Sprzedam żyto, tel. (046) 863-03-93,
tel. kom. 0508‑499‑104.

maszyny

Schładzalnik mleka, 600l, 2003 rok,
tel. kom. 0724‑138‑859.

Sprzedam lub zamienię rozrzutnik
obornika 2-osiowy, stan bdb, tel. kom.
0604‑752‑472.

Jałówka cielna, termin 13.02.
Tel.046/831-25-22.

Sprzedam pszenżyto i żyto,
tel. (046) 838‑50‑86.

Przyczepa HL, 6t, tel. kom.
0604‑961‑560.

Sprzedam przyczepę 4 t wywrot,
zakładki do 6, nowe koła do 45/14
Ursus, tel. kom. 0607‑470‑901.

Sprzedam słomę w dużych belkach,
tel. kom. 0513‑958‑823.

Kozy 1-roczna i 2-letnie mleczne, 6
sztuk, tel. kom. 782-069-807.

Siewnik konny, tel. kom. 0796‑064‑489.

Rozrzutnik 3.5t, opryskiwacz 400l,
Ursus C-330, Zetor-7211 i prasa
Z-224, ceny do negocjacji, tel. kom.
0665‑169‑248.

Jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0668‑804‑209.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838‑98‑55.

Prasa kostkująca New Holand, tel.
kom. 0792‑332‑253.

Sprzedam pług 3-skibowy obrotowy
Rabewerk, zabezpieczenia sprężynowe,
tel. kom. 0607‑545‑603.

Sprzedam siano w kostkach i
pszenżyto 10t, tel. kom. 0601-239‑800,
Urzecze.

Ciągniki „Valtra” 74-370 KM,
maszyny „Kongskilde”, pługi,
siewniki, agregaty, inne. Sprzedaż,
serwis, części, tel. kom. 0606112‑794, Sanniki.

Ziemniaki jadalne Lord, Irga, tel. kom.
0664‑157‑305.

Ursus-3512, 1995 rok, pierwszy
właściciel, 3500 mtg, stan bdb, tel. kom.
0880‑099‑514.

C-360 z Turem, tel. kom. 0604‑570‑267.

KA-25 z silnikiem C-330, tel. kom.
0606‑904‑133.
Massey Ferguson-698 z Turem, Tur
do C-330, maszt od widlaka, tel. kom.
0507‑164‑215.
Sprzedam dwukółkę, pług, brony,
przyczepę samorubkę, tel. kom.
0606‑941‑791.
Ursus 3P, 1989 rok, tur, opryskiwacz
400l, tel. kom. 0792‑044‑525.
Sprzedam przyczepę, 16t wywrot, pług
3-skibowy, obrotowy, 1,80 zł, siewnik 3m,
tel. kom. 0696‑149‑071.

Ciągnik T-25, tel. kom. 0609‑501‑056.

Sprzedam prasę Z-224, 1992 rok i
kosiarkę Osę, tel. kom. 0693‑025‑944.

Sprzedam przyczepę, 6t, HL, na
szerokich kołach, wywrot, tel. kom.
0606‑309‑729.

Sprzedam śrutownik walcowy,
duży lub mały ze żmijką, tel. kom.
0509‑112‑148.

Sprzedam obornik stalowy 18000l,
idealny na szambo, schładzalnik na
mleko Frigomilk, 450l, opony ciągnikowe
480x70x30, 2 sztuki, 580x70x38, 2
sztuki, kleber, 95% bieżnika, tel. kom.
0601‑662‑905.

Sprzedam wóz asenizacyjny, 2000 rok,
4000l, tel. kom. 0694‑801‑539.

Ślęza typ Pilmet 3 z aktualnym
atestem, tel. kom. 0601‑934‑577.

MF typ 175 4 cylindrowy,
wspomaganie, 1977 rok, pojemność
2502/51, tel. (042) 719-26-70, tel. kom.
0691‑863‑492.

Opryskiwacz Termit, tel. kom.
0504‑019‑557.
Silniki C-330,360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 0506‑140‑584.
Ładowacz „Troll” 1995 rok, stan
bdb, I właściciel od nowości, tel. kom.
0609‑514‑291.
Zbiornik na mleko 400l, tel. kom.
0605‑721‑140.
Śrutownik walcowy z silnikiem 11
kW, basen na mleko 500l, kombajn
ziemniaczany Anna, tel. kom.
0692‑372‑747.
Rozrzutnik, siewnik, agregat uprawowy,
opryskiwacz, kultywator 13, tel. kom.
0723‑938‑111.
Rozrusznik do Ursus-3512, tel. kom.
0693‑054‑784.
Prasa belująca Sipma Lublin w super promocji,
tel. kom. 0506-140‑584, Bielawy.
Nowy Ursus-5714 - w starej
promocji, tel. kom. 0506-140‑584,
Bielawy.

Ciągnik Renault, 1994 rok, rozrzutnik
8t, zgrabiarka 3m, kosiarka rotacyjna
Claas, tel. kom. 0511‑345‑546.

Kosiarka rotacyjna, 2008 rok, tel. kom.
0609‑094‑416.
Ciągnik rolniczy T-25, I właściciel, 1989
rok, tel. (046) 838‑48‑41.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. (042) 719-6530, tel. kom. 0697‑141‑748.
Prasa zwijająca Sipma, Farma II, 2007
rok, I właściciel, opony rolnicze 16,9/14
R28, tel. kom. 0609‑514‑291.
Wybierak do kiszonki, mieczowy,
tel. kom. 0697‑634‑232.
Sprzedam przyczepę
samozbierającą Krone,
hydraulicznie unoszony dyszel,
rotor, wały wyrzucające, tel. kom.
0608‑787‑346.
Mieszalnik Dozamech 1tonowy,
śrutownik ssąco-tłoczący 11 Kw Bin
2007r., tel. kom. 0603‑061‑866.
Oryginalny spychacz do MTZ,
tel. (042) 719-56‑22 wieczorem.
Rozsiewacz nawozów Amazone, tel.
kom. 0604‑457‑742.
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Wycinaki do kiszonek jedno i
dwumieczowe, tel. kom. 0601‑272‑521.
Pługi Kverneland zagonowe i
obrotowe, tel. kom. 0601‑272‑521.
Siewka nawozowa „Amazone”, tel.
kom. 0601‑272‑521.
Sprzedam C-360, tel. kom.
0880‑500‑224.
Dwukółka, tel. kom. 0515‑164‑182.

Przyczepa niska wywrotka, 2
tłoki, D-732, w oryginale, tel. kom.
0608‑128‑670.
Prasa kostka Famarol - Słupsk, Z-511,
stam bdb, tel. kom. 0608‑128‑670.
Tury nowe do C-360/330, 3512/2812,
MF-255/235, na linkę lub
hydrauliczne, II i III sekcyjne,
z krokodylem lub chwytakiem bel,
tel. kom. 0608‑128‑670.

Przyczepa, dwustronny wywrot, tel.
kom. 0880‑090‑717.

Sprzedam zgniatacz ziarna, Sipma,
H-752, tel. kom. 0606‑326‑628.

Prasę rolującą John Dere 550 i
piec nadmuchowy duży, tel. kom.
0662‑684‑646.

C-355 z kabiną, turem, tel. kom.
0606‑303‑475.

Przetrząsarka karuzelowa CLAAS Was, tel. kom. 0600‑696‑620.
Ursus C-360, 1986 rok, przetrząsarka
karuzelowa, od 4,5 do 5,5m, przyczepa
wywrotka, 6t, tel. kom. 0600‑822‑089.

Sprzedam kombajn Super Z56
z sieczkarnią słomy, stołem do
rzepaku i płóg trzyskibowy obracany z
zabezpieczeniem na kamienia, tel. kom.
0608‑435‑018.

Sprzedam zgrabiarkę 7, opryskiwacz
1000l sadowniczy, wóz konny, tel. kom.
0604‑940‑429.

Sadzarka do ziemniaków 2007 rok,
kosiarka Osa, tel. kom. 0603‑609‑674.

C-355 w całości lub na części, tel.
kom. 0600‑335‑473.

Sprzedam sadzarkę dwurzędową do
warzyw, tel. kom. 0600‑563‑719.

C-360 1977 rok po remoncie,
pług 5-skibowy grudziądzki, belki do
opryskiwacza, tel. kom. 0603‑592‑345.

Pług 3 i 4, rozsiewacz 600kg, tel. kom.
0600‑335‑473.

Sprzedam prasę kostkującą Z-224 i
ładowacz Cyklop; niskie ceny, tel. kom.
0603‑351‑065.

Sprzedam młynek walcowy do
mielenia zboża, tel. kom. 0696‑175‑640.
Sprzedam ładowacz zaczepiany na tył
do belek, tel. kom. 0665‑374‑423.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1991 rok,
w oryginale, I właściciel, tel. kom.
0512‑861‑293.
Prasa rolująca „WARFAMA”, Z-543, w
oryginale, tel. kom. 0608‑128‑670.
Sprzedam Ursus-2812, 1997 rok, 975
Mth, tel. kom. 0602‑813‑725.
Rozrzutnik jednoosiowy, 2.5t,
srutownik na kamienie, przetrząsaczozgrabiarkę 4, przegrabiarkę widełkową,
tel. kom. 0602‑813‑725.

Części używane do
C-328,330,4011,360 i T-25, skrzynia
biegów, bloki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, rama, łączniki, zwolnice i inne, tel.
kom. 0880‑353‑819.

Sprzedam łuskarkę do bobu, tel. kom.
0606-121‑540 po 16.00.

Sprzedam rozrzutnik obornika
1-osiowy, tel. kom. 0691‑763‑488.

Ursus-1014, 1998 rok, tel. kom.
0500‑222‑737.

Ładowarka teleskopowa Manitu,
2000 rok, ładowarka Weideman-3006,
2003 rok, łamana w połowie, tel. kom.
0608‑420‑169.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy
ślęza, tel. kom. 0509‑500‑335.

Zetor-6245 lub 3340, tel. kom.
0501‑630‑255.

Przyczepa rolnicza D-47A, wywrot, tel.
kom. 0792‑249‑946.

Deutz Fahr-85 Agro Plus, 1999 rok, tel.
kom. 0501‑630‑255.

Kombajn MF-506, pług dwuskibowy,
kultywator, dmuchawa, tel. kom.
0605‑996‑310.

Prasa Z-224/2, 1997 rok lub 2007 rok,
tel. kom. 0500‑222‑737.

Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.
Ładowacz tur do Zetora 7340,
7341, 5340, 7245, 5245, 5211,
3-sekcyjny samopoziomujący, tel. kom.
0692‑601‑689.
New Holand TS90 1999 rok,
przedni TUZ i WOM, tel. kom.
0692‑601‑689.
Prasa Z-224, 1987 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.
MF-255, 1988 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.
Siewnik zbożowy Meprozet, 2,7m,
2008 rok, tel. kom. 0692‑601‑689.
Prasa rolująca Z-569/1, Sipma, 2004
rok, tel. kom. 0692‑601‑689.
Rozrzutnik 6t, Tandem Polski, 2007
rok, jak nowy, faktura VAT, tel. kom.
0608‑128‑670.
Kombajn Anna, 1988 rok, wielorak,
I właściciel, heder do Bizona - siano,
tel. (024) 285‑52‑18.
Wózek do hederu, tel. kom.
0512‑522‑648.
Ciągnik Massey Ferguson 3050
z turem, 1992 rok, widlak do ciągnika,
tel. (042) 719-56-65, tel. kom.
0726‑625‑843.
REKLAMA

Krowa na wycieleniu, tel. kom. 0663386‑503 po 15.00.
Wszystkie maszyny z powodu
likwidacji gospodarstwa, tel. kom.
0602‑522‑478.
Sprzedam ciągnik C-360-3P, z kabiną,
1989 rok, tel. kom. 0662‑089‑395.
Pilnie sprzedam rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 0784‑319‑325.
Sprzedam Ursus-904 z Turem
samopoziomującym, 1984 rok,
tel. (024) 282-23-20, tel. kom.
0514‑220‑005.
Sprzedam siano w okrągłych belach,
tel. kom. 0692‑648‑948.
Sprzedam T-25, 1987 rok, stan idealny,
tel. kom. 0668‑502‑537.
Schładzalnik mleka, 310l, na kołach,
tel. (046) 838‑30‑61.
Rozrzutnik 3,5t, tel. kom. 0788‑017‑178.
Przyczepa niska wywrotka D-732, tel.
kom. 0693‑136‑318.
Prasa Sipma Z-224, 1988 rok, 7800 zł,
tel. kom. 0604‑213‑682.
Prasa Sipma Z-224/1 z podajnikiem,
tel. kom. 0604‑213‑682.
C-360, 1984 rok, tel. kom.
0880‑090‑717.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan dobry,
sprzedam lub zamienię na większy,
tel. kom. 0880‑090‑717.

Prasa rolująca Sipma, z siatką, 2000
rok, tel. kom. 0501‑630‑255.
Prasa rolująca Warfama, 2006 rok, tel.
kom. 0500‑222‑737.
Przyczepa 6t i 8t, HL, tel. kom.
0500‑222‑737.
Ursus-1614 z Tuzem, 1997 rok,
opryskiwacz Krakowiak, 2005 rok, tel.
kom. 0500‑222‑737.
Same Silver, 1996 rok, krajowy,
2006 rok, nadaje się na prow, tel. kom.
0500‑222‑737.
Tur do C-330,360, tel. kom.
0500‑222‑737.
Tur do Ursus-1014, 9014, 5314, 4514,
Zetor-5211, 6245, 7245, 5341, 6341 itp.,
tel. kom. 0501‑630‑255.
Pług trzy-skibowy, 1400 zł, tel. kom.
0501‑630‑255.

Kwota mleczna, 9449 kg, tel. kom.
0602-317-935 po 14.00, Wrzeczko.

Chwytak do balotów (różne wielkości),
pług 3 skibowy, tel. kom. 0506-523-101.

Ciągnik T25, tel. kom. 0602-848-392.

Zetor-7211, 1989 rok, tel. kom.
0501‑630‑255.

Wysłodki suche toffi w workach po
30 kg, tel. kom. 0606‑112‑794.

Beczka 4500l, tel. kom. 0609‑661‑559.

Sprzedam ciągnik Zetor Forterra,
110 kM, 2004 rok, I właściciel, tel. kom.
0603‑080‑109.

Zetor-8540, 1998 rok, tel. kom.
0500‑222‑737.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0664‑972‑834.

C-360, przyczepa, siewnik poznaniak,
rozrzutnik. Tel.661-584-307.

Silnik do T-25, C-328-330, tel. kom.
0502‑939‑200.

Pompa próżniowa asenizacyjna, tel.
kom. 0514‑464‑949.

Sprzedam kwotę mleczną, 15200 kg,
tel. kom. 0507‑175‑419.

Agregat prądotwórczy PAD 30 kW, tel.
kom. 0880‑099‑514.

Ciągnik rolniczy Ursus 360, 1979rok,
tel. kom. 0694-242-024.

Ursus C-360 lub C-330, tel. kom.
0501‑630‑255.

Kwota mleczna, tel. kom.
0606‑324‑970.

Sprzedam obornik, tel. kom.
0606‑118‑058.

Przyczepa 14t ładowności, tel. kom.
0606‑123‑379.

Tylny most C-360, 4011, tel. kom.
0502‑939‑200.

Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605‑090‑155.

C-360, 1979 rok z turem, bez prawa
rejestracji, stan bdb. Tel.695-977-412.

Skrzynia biegów do T-25, C-328, 4011,
tel. kom. 0880‑353‑819.

Agregat uprawowy z hydropakiem 3m,
1998 rok, tel. kom. 0608‑420‑169.

Ładowacz tur do Zetora-8540/9540
lub podobne, tel. kom. 0692‑601‑689.

Agregat uprawowy 3m Grudziądz,
2005, siewnik poznaniak 2,7m,
talerzówka 8, sadzarka czeska. Tel.693470-263.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW, tel.
kom. 0502‑939‑200.

Sprzedam prasę kostkującą
Z-224/1, 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0664‑759‑891.

Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok, z
podajnikiem, tel. kom. 0608‑420‑169.

Zetor 5718 z turem 12500; Ferguson
31 3700; David Brown, diesel
6500; ładowarka Ferguson 6500;
siewnik Nordsten 3m 2200, tel. kom.
0600‑557‑457.

Pług obracany Unia Grudziądz
4-skibowy,1999r, zabezpieczenia
śrubowe, Claas Mercator 70, heder
3,60, sieczkarnia słomy, kabina, tel. kom.
0602‑800‑987.

C-330M, 1991 rok, stan idealny, tel.
kom. 0608‑420‑169.

Ursus-4514, 4x4, 2003 rok, 800Mth, tel.
kom. 0608‑420‑169.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
0602‑728‑686.

inne

CIĄGNIK rolniczy C-360, 1981 i prasa
famarol kostkująca, 2002. Tel.662-257517.

Kwota mleczna 10250 kg,
tel. (046) 838‑12‑90.
Sprzedam kwotę mleczną 45000l, tel.
kom. 0601‑615‑639.

Krycie chow chow, shih tzu, york, tel.
kom. 0500‑043‑501.
Yorki - pieski, tel. kom. 0608‑175‑939.
Śliczne shar pei, tel. kom.
0889‑310‑304.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
0782‑547‑693.
Szczeniaki owczarka podhalańskiego,
tel. kom. 0697‑822‑778.
Sprzedam kozę, tel. kom.
0666‑466‑589.
Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692‑522‑467.
Owczarek niemiecki długowłosy,
krycie suk, tel. kom. 0880‑689‑422.
York, 9-tygodniowy, tel. kom.
0692‑448‑768.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838‑47‑78.
Jack raser terier, szczenięta i dorosłe,
tel. kom. 0606‑752‑762.

Kombajn do fasolo szparagowej.
Tel.606-356-804.

Sprzedam kwotę mleczną, 2000 kg,
tel. kom. 0666‑093‑323.

Oddam szczeniaki, tel. kom.
0608‑357‑117.

Kombajn zbożowy Clas „Merkator
70” z silnikiem Mercedesa, tel. kom.
0723-843-855.

Kwota mleczna 14000l, tel. kom.
0793‑009‑852.

Ratlerki szczeniaki miniturki, tel. kom.
0512‑624‑763.

Zbiornik „Yappy” 350l, tel. kom.
0793‑009‑852.

Szczeniaki Akita białe lub
brązowo-białe, szczepione, tel. kom.
0721‑335‑315.

Koparko ładowarka Ostrówek, tel.
kom. 0507-141-895.
Opryskiwacze polowe, sadownicze
400l, rozsiewacze nawozu „lejek”, nowe,
najtaniej, tel. kom. 0784-417-623.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0607‑172‑809.
Kwota mleczna 31000l, tel. kom.
0798‑057‑367.

Prasa Sipma Z224, stan bdb., tel. kom.
0507-141-895.

Sprzedam kwotę mleczną, 20000l,
tel. (046) 838‑13‑55 po 18.00.

Prasa zwijająca New Holand 841,
nowe łańcuchy, łożyska, stan bardzo
dobry, opony 16,9/34 Clever 35%.
Tel.46/813-75-05, 721-317-893.

Sprzedam kwotę mleczną
15000l, zbiornik schładzalnik 500l,
tel. (046) 838‑47‑06.

Przyczepa rolnicza D55 3- stronna
wywrotka, kombajn zbożowy Case 527,
tel. kom. 0602-246-249.
Sadzarka do drzewek, tel. kom. 0509811-669.
Sadzarka i kopaczka, tel. kom. 728965-051.
Siewnik „poznaniak”, przetrząsaczozgrabiarka 5, rozrzutnik, pług 2,
kopaczka, tel. kom. 0784-417-623.
Siewnik 3-metry zachodni, prasa
Sipma, polska, rolująca, tel. kom. 0661280-215.
SILNIK do Ursusa C330 i Ursusa 912,
tel. kom. 0507-141-895.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0888‑300‑626.
Zbiornik na mleko 520l, tel. kom.
0665‑340‑488.
Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 0695‑290‑311.
Zbiornik na mleko Frigomilk 800l,
kupię wyciąg linowy obornika, tel. kom.
0604‑313‑647.
Kwota mleczna 30000l, tel. kom.
0725‑919‑624.
Ładowacz Tur do 4514-5314, tel. kom.
0608‑420‑169.
Sprzedam kwotę mleczną 22000
litrów, tel. kom. 0698‑385‑966.

Ślęza Pilmed, mały koszt. Tel.691668-276.

Sprzedam kwotę mleczną w ilości
5492 kg, tel. kom. 0669‑072‑275.

Przyczepa Auto San, D-732, 4t,
tel. (046) 838‑71‑67.

Śrutownik bąk, silnik 5,5kW, stan bdb.,
tel.513-196-936

Sprzedam kwotę mleczną, 25197 kg,
tel. (046) 838‑30‑61.

Przyczepę wywrotkę, tel. kom.
0512‑981‑861.

Trol, tel. kom. 723-288-224.

Sprzedam kwotę mleczną, 24000 kg
i zbiornik na mleko Frigomilk, 550l, tel.
kom. 0603‑523‑912.

Sprzedam siewnik konny łączony z
dwóch, tel. (042) 719‑61‑37.

Oddam szczeniaka w dobre
ręce (piesek, będzie mały),
tel. (046) 838‑22‑33.

Dmuchawa do siana, kosiarka
listwowa, maszyna do produkcji siatki
ogrodzeniowej, tel. kom. 0601-348-899.

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków
kiełkowanych, tel. kom. 0698-453-557.

Fendt, 1980 rok, 75 kM, International,
1980 rok, 3 cylindry, MTZ-82, 1992 rok,
4x4, C-4011, 1970 rok, pług 3-skibowy,
obrotowy, Mayer, z wałem Cambela, tel.
kom. 0604‑771‑777.
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P.H.U „Agro” Dmosin, Baza GS
oferuje w atrakcyjnych cenach
nawozy: Polifoski od 134 zł,
Fosforan, węgiel, Ekogroszek, miał,
nawozy azotowe: mocznik 110
zł, tel. (046) 874-74-91, tel. kom.
0691‑149‑896.

Kwota mleczna, 16500 kg, dojarka
dwukonwiowa Alfa Lawal, tel. kom.
0692‑650‑279.

Ciagnik C-360 Ursus, 1985 rok oraz
pług 2-skibowy, kultywator i brony 3, tel.
kom. 0509‑231‑973.
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Ursus 3512, 1997 rok, tel. kom.
792-449-860.
Wózki widłowe elektryczne i
spalinowe, tel. kom. 0507-141-895.
Zetor 7211, 1988 rok, żmijka do zboża,
kultywator podorywkowy RaW, brona
11-segmentowa, tel. kom. 609-880-035.

Sprzedam kwotę mleczną, 4000 kg,
tanio, tel. kom. 0693‑944‑461.

rolnicze - usługi
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
0513‑666‑808.
Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
0605‑629‑839.

zwierzęta
sprzedaż
Drób ozdobny sprzedam, tel. kom.
0726‑121‑861.
Kucyk szetlandzki, tel. kom.
0500‑034‑625.
REKLAMA

Szczeniaki po bardzo mądrej suce
owczarka niemieckiego. Szczenięta
są odrobaczone i zaszczepione. Mają
założone książeczki zdrowia, tel. kom.
0601‑239‑779.

Shih-tzu szczenięta, tel. kom.
0668‑156‑494.
Szczeniaki owczarka niemieckiego,
długowłose, tel. (046) 861-25-79, tel.
kom. 0663‑657‑020.
Haski, szczeniaki, tel. kom.
0791‑391‑260.
Szczeniaka sznaucer miniaturka, tel.
kom. 0505-028-395, 0505‑806‑554.
Szczeniaki sznaucera olbrzyma, tel.
kom. 0720‑017‑283.
Sprzedam szczeniaki bernardyny, tel.
kom. 0663‑281‑801.
Owczarek podhalański 3-letni, wraz z
budą i boksem, tel. kom. 0606‑824‑699.
Szczeniaki po labradorze i wilku,
tel. kom. 0796‑701‑212.
Shih-tzu miniaturowe szczeniaki tanio,
sprzedam, tel. (046) 839‑69‑07.
Sprzedam szczeniaki sznaucer
miniaturka, 375 zł, tel. kom.
0509‑807‑319.
Sprzedam młodą klacz, 1,5 roku,
ciemnogniadą, tel. kom. 0725‑232‑295.

inne
Salon fryzjerski dla psów, hotel dla
zwierząt: ul. Starościńska 5b, Łowicz,
tel. (046) 837‑52‑48.
Przychodnia weterynaryjna
Tomvet, Łowicz ul. Chełmońskiego
31. Specjalista chorób psów i kotów,
specjalista chorób bydła. USG, rentgen,
EKG, badania laboratoryjne. www.
tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837‑35‑24.
Dwie biało-czarne, 6-miesięczne kotki,
przyuczone do kuwety oddam w dobre
ręce, tel. kom. 0605‑444‑379.
Oddam psa labrador 1,5 roku, tel. kom.
0502‑432‑182.
Oddam szczeniaki dwumiesięczne,
tel. (046) 838-21-81, tel. kom. 0660835‑773, Walewice.
Ratlerki 7 tygodniowe, sprzedam, tel.
kom. 0665-488-250.
Sprzedam ratlerka oraz krycie. Tel.692704-182.
Sprzedam Yorki 6-tygodniowe, suczki,
tel.510-327-377
Strzyżenie psów - „Spa dla kota i psa”,
Konopnicka 1, Skierniewice, tel. kom.
0607-242-307.
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telefony

pogotowia

Taxi osobowe: 837-34-01; 046-191-91;
046-837-35-28
InterTaxi: 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy: 046-837-04-20;
046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej: 046-830-91-06,
046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51;
0-46 830-91-45
Awarie oświetlenia ulicznego: konserwator 0606-605-494, 0692-888-144
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,
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie
(oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46) 83003-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK
Zduny) - czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach
- spotkania w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po
informacje można dzwonić w czwartek
do Urzędu Gminy w Bielawach
w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem” (problem
przemocy) w Domaniewicach, czynny:
pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
046-837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej
046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy:
046-837-16-16, 046-837-66-08, 046-837-41-02,
046-837-30-30, 046-837-20-37, 046-837-47-77,
046-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski ŁSM
046-837-65-58
Lecznice

dla zwierząt:
ul. Starościńska 5 tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28 tel. 046-830-22-86
Łyszkowice tel. 046-838-87-19
Bielawy tel. 046-839-20-95

informacje
Informacja PKP 6311
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

dyżury przychodni
Pogotowie ratunkowe - tel. 999
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul. Ułańska 28, tel. 046-837-56-24,
- czynna: w dni robocze w godz.18.00-8.00,
soboty, niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki
Łowicz - apteka całodobowa:
Słoneczko - Stanisławskiego,
tel. (0-46) 830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 839-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Bielawy, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, tel. 838-33-85
Kiernozia, ul. Rynek Kopernika 12,
tel. (0-24) 277-91-58

przegląd prasy
Kiernozia, ul. Kościuszki 6,
tel. (0-24) 277-97-64
Kocierzew Południowy 101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-87-86
Łyszkowice, ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów, tel. 838-57-96
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Nieborów, ul. Przemysłowa 2,tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

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, 18.00;
Kościół św. Leonarda: 10.00.

wystawy
Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich
w Sromowie czynne w dni powszednie
w godz. 9.00-17.00, w niedziele i święta w
godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe
wyłącznie w obecności właściciela w grupach
minimum pięć osób.
 Wystawa „Izba pamięci łowickich
Żydów”. Jej celem jest przywrócenie pamięci
o tych, którzy przez kilkaset lat żyli w Łowiczu i
byli jego aktywnymi obywatelami, Muzeum
w Łowiczu Start Rynek 5/7, czynne w godz.
wt.-pt. 10.00 - 16.00, sob-ndz. 10.00 - 18.00.
„Dobra nowina - malarstwo, poezja,
muzyka” - wystawa prac Elżbiety
Lewandowskiej. Autorka malarstwem zajmuje
się amatorsko od ponad 20 lat. Maluje
głównie w technice olejnej i pastelowej.
Tematem jej prac są pejzaże, martwe natury,
kwiaty i portrety. Otwarcie wystawy 23 stycznia
o godz. 15.00, Młodzieżowe Centrum Kultury
przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach.

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
w Głownie
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Policja 997 alarmowy

telefony w Głownie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-20-76
n Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
n Taxi osobowe 042-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-10-08; 998
alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 042-719-14-40,
042-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
n Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40;
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

dyżury przychodni
w Głownie
n 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. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– 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. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00

– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15;
czw. 8.00-12.00
– urolog: śr. 11.00-13.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12;
czw. 13.00-18.00
– 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
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnia w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

pogotowia w Strykowie
n Policja 042-719-80-07;
997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-82-95;
998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
n Zakład energetyczny 042-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

telefony w Strykowie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-84-22
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 4.02. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pt. 5.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
sob. 6.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
ndz. 7.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pn. 8.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60

wt. 9.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
śr. 10.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia
następnego; soboty i niedziele:
w godz. 8-8.00 dnia następnego.
n Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 7.02. ul. Kolejowa 11,
tel. 042-719-82-71
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68,
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
n Apteka w Dobrej: tel. 042-710-98-00;
czynna w dniach: pn.-pt. 8.00-15.00,
sobota 9.00-14.00

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie: 7.00, 7.15
(tylko w roku szkolnym),
w pierwsze piątki miesiąca 16.00, 18.00
w niedziele 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
17.00,17.40 w niedziele 8.00, 9.30,
11.30, 16.00.
Parafia św. Barbary w Głownie: 7.00,17.00
(od listopada do marca); 7.00, 18.00 (latem)
w niedziele 7.00, 9.00. 11.00. 17.00.

Zwiedzanie od pon.-pt. w godz. 9.00-17.00.
„Łowickie okiem krajoznawcy” - wystawa
fotograficzna Izabeli Rucińskiej. Składają
się na nią zdjęcia wykonane w latach 2004
– 2009, przedstawiające zabytki, folklor,
przyrodę oraz ludzi, którzy w różny sposób
odcisnęli swoje piętno na Ziemi Łowickiej.
Wystawę można oglądać od 5 lutego
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
w godz. (pon-pt.) 9.00-17.00. Wernisaż
wystawy zaplanowano na godz. 16.30.
„Obywatel świta” - na wystawie oglądać
można m.in. zdjęcia pomników nazwane
imieniem Fryderyka Chopina. Prace oglądać
można do końca lutego w godz. pon.-wt.
10.00-18.00, śr. 8.00-18.00, czw.-pt. 10.0018.00, Gminna Biblioteka Publiczna i Dom
Kultury w Zdunach.
„Sto lat Polskiego Filmu” - na wystawie
plenerowej oglądać można zdjęcia
najwybitniejszych polskich aktorów i
najważniejszych scen w historii polskiego
kina. Stary Rynek, wstęp wolny.

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 4 lutego:
godz. 19.00 - „Gigante” - Jara ma 35
lat i pracuje jako nocny ochroniarz w
supermarkecie. Czas spędza głównie na
rozwiązywaniu krzyżówek, oglądaniu filmów
i słuchaniu muzyki. Pewnego dnia w jego
monotonnym życiu pojawia się szansa
na zmianę. W supermarkecie pojawia się
młoda sprzątaczka, Julia, w której bohater
się zakochuje. Początkowo obserwuje
dziewczynę przy pracy, później zaczyna ją
śledzić także poza supermarketem…
 Piątek-sobota, 5-6 lutego:
godz. 19.00 - „Biała
wstążka” - Na rok przed
I wojną światową seria
niewyjaśnionych wydarzeń
zakłóca spokojne życie
na jednej z niemieckich
wsi. Jadący konno lekarz
potyka się o rozpiętą
w poprzek drogi linę,
pobliska stodoła staje w płomieniach, dwójka
dzieci zostaje uprowadzona i poddana
torturom. Wszystko wskazuje na wykonywanie
przez kogoś rytualnych kar...
 Poniedziałek-wtorek, 8-9 lutego:
godz. 19.00 - „Yes-meni naprawiają świat”
- Czy można naprawić świat?” - proste pytanie

Rolnik
Sprzedaje
(ceny z dnia 2.02.2010 r.)

stało się kołem zamachowym działań dwóch
alterglobalistów: Andy’ego Bichlbauma
i Mike’a Bonanna. Duet wygłasza np.
prowokacyjne przemówienie na konferencji
firm naftowych, oferując nowy produkt paliwo z ludzkiego mięsa. Jako rzekomi
przedstawiciele rządu USA, Yes-Meni obiecują
oszukanym przez deweloperów mieszkańcom
Nowego Orleanu uczciwe inwestycje.
Środa, 10 lutego:
godz. 19.00 - „Serafina”
- W 1913 roku niemiecki
kolekcjoner Wilhelm
Uhde, jeden z pierwszych
nabywców dzieł Picassa,
wynajmuje mieszkanie w
Prowansji, aby odpocząć
od intensywnego
paryskiego życia. Do prac
domowych zatrudnia
Séraphine. Jego zaskoczenie jest olbrzymie,
gdy odkrywa, że ta niezwykle charyzmatyczna
kobieta obdarzona jest także niespotykanym
talentem malarskim.

koncerty
Sobota, 6 lutego:
godz. 21.00 - koncert - jelonek, Pracownia
Sztuki Żywej, bilety w ramach przedsprzedaży
kosztują 20 zł, w dniu koncertu 25 zł
niedziela, 7 lutego:
godz. 17.00 - koncert karnawałowy Łowickiej Orkiestry Kameralnej i Małgorzaty
Kustosik - mezzosopran. Występ odbywa się
w ramach cyklu „Burmistrz Miasta Zaprasza”.
Sala barokowa łowickiego Muzeum, wstęp
wolny.
godz. 19.00 - koncert Lech Janerka, kino
fenix, bilety 20 zł.

inne
Piątek, 5 lutego:
godz. 19.00 - prelekcję przed filmem wygłosi
Grzegorz Pieńkowski
Poniedziałek, 8 lutego:
godz. 19.00 - prelekcję przed pokazem filmu
wygłosi Ewa Jakubowska Lorenz z Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody w Polsce
(WWF Polska).
Środa, 10 lutego:
godz. 19.00 - prelekcję przed pokazem filmu
wygłosi Andrzej

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 29.01.2010 r.

buraczek czerwony

kg

1,20-1,50

 Kiernozia: 3.00 zł/kg+VAT

cebula

kg

1,50-2,50

 Różyce: 3.30 zł/kg+VAT

czosnek
jabłka

szt.

1,00-1,80

kg

0,80-1,80

jaja fermowe

15 szt.

4,50-6,50

 Wicie: 3.20 zł/kg+VAT

jaja wiejskie

15 szt.

6,00-8,00

 Skowroda Płd.: 3.20 zł/kg+VAT

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

 Domaniewice: 3.10 zł/kg+VAT

marchew

kg

1,20-1,80

pieczarki

kg

4,00-6,00

kg

3,00-4,00

 Chąśno: klasa I - 3,20 zł/kg+VAT
klasa II - 3,00 zł/kg+VAT
 Karnków: 3.00 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
6,00zł/kg+VAT; jałówki 4.80 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3.00-4.00 zł/kg+VAT; byki
5.00-5.70 zł/kg +VAT; jałówki 5,00 zł/
kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT; byki
6.00 zł/kg +VAT; jałówki 5.00 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,70 zł/kg+VAT; byki 5,80
zł/kg +VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 3,80 zł/ kg+VAT; byki
6,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

pietruszka
por

szt.

0,80-1,50

seler

kg

2,00-3,00

ziemniaki

kg

1,00-1,20

0,9 litra

22,00-28,00

kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

kg

6,00-6,50

papryka zielona

kg

5,50-6,00

kapusta włoska

szt

3,00

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

gruszki

kg

2,00-2,50

brukselka

kg

3,00

miód

papryka czerwona

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY
Z Wojewódzkim ODR Bratoszewice
– Rejon Łowicz

OFERTY PRACY

PUP nie udziela żadnych informacji
telefonicznie. Zainteresowani proszeni
są o kontakt osobisty.

Rz: Jaki obraz wyłania się
z pańskiej nowej książki ?

Przedstawiam w niej postawy
Żydów, a także – w części
zawierającej relacje – ich
własne impresje z sowieckiego
“raju”. Duża część z nich nie
jest specjalnie budująca i każe
się zastanowić, jak na Kresach
wyglądała okupacyjna codzienność przeciętnego Polaka. On
nie miał do czynienia z elitami
sowieckimi, które opisałem w
“Pierwszych po diable”. Często
nawet nie wiedział, jak się nazywa pierwszy sekretarz partii
w jego rejonie. Na co dzień stykał się z żydowskimi sąsiadami
wysługującymi się okupantowi.
Mógł na przykład doświadczyć
wielu okrucieństw i poniżenia
ze strony czerwonych milicji,
w których skład weszło wielu
Żydów.(...) Przejrzałem kilkanaście tysięcy relacji, pamiętników i tym podobnych źródeł.

Bardzo się boję. (...) Obecna
sytuacja jest nienormalna. Jako
historycy stajemy przed koniecznością ogromnych badań
na temat tego, co się działo na
Kresach, ale rozbijamy się o
skałę. Nie ma bowiem chętnych
do pisania na ten temat. W wielu wypadkach właśnie z obawy
przed łatką antysemityzmu.
Boją się takiego oskarżenia
nawet poważni, utytułowani
naukowcy. (...) Mam ogromny
szacunek do Żydów, uważam,
że są “naszymi starszymi
braćmi w wierze”, chylę czoła
przed ich wielką tragedią. Ale
nie mogę zaakceptować sytuacji, że każda uwaga krytyczna pod adresem Żydów jest
automatycznie odbierana jako
antysemicka. To dławi wolność
naukową, wszelką swobodną
wymianę myśli.
Czy kolaboracja części Żydów
z Sowietami mogła być przyczyną zbrodni w Jedwabnem i innych pogromów, do których doszło w 1941 roku po wkroczeniu
Niemców?

To trzeba zbadać. Ja uważam,
że był to właśnie prymitywny
akt odwetu, działanie skądinąd nie do zaakceptowania.
Pogromy w 1941 roku nie były
jednak tylko dziełem Polaków.
Na Żydach wzięli odwet na
przykład Ukraińcy, którzy byli
świadkami ich kolaboracji w
południowo-wschodniej części
Rzeczypospolitej.
Co Żydów przyciągało
do Sowietów?

Powiatowy Urząd pracy
w Łowiczu
(stan na 2.02.2010 r.)

§ agent ubezpieczeniowy § ślusarz
§ sprzedawca § kierowca autobusu
§ kelner § szwaczka § kierownik szwalni § kierownik punktu aptecznego
§ księgowy § kierowca- handlowiec
§ menedżer d/s sprzedaży i marketingu
§ kierowca samochody ciężarowego
§ bibliotekarz § kierownik małego przedsiębiorstwa § doradca ds. żywienia
zwierząt § kierownik spółki gminnej
§ grafik komputerowy

Profesor Krzysztof Jasiewicz
w rozmowie
z Piotrem Zychowiczem

Nie boi się pan, że zostanie
okrzyknięty antysemitą?

Żywiec wieprzowy:

 Mastki: 3.00 zł/kg+VAT

Recepta na prawdziwy
antysemityzm

KRONIKA WYpadków miłosnych
urodziły się:
Córeczki:
 państwu Bolimowskim z Łowicza
 państwu Guzkom z Krępy
 państwu Wiśniewskim z Łowicza
SYNKOWIE:
 państwu Salkowskim z Łowicza
 państwu Stefańskim z Bełchowa
 państwu Anyszkiewczom z Łowicza

 państwu Podrażkom
z Natolina Kiernozkiego
 państwu Redkom z Bełchowa
 państwu Murasom z Urzecza
 państwu Siejkom z Łowicza
 państwu Dałkom z Bąkowa Dolnego

ślubowali sobie:

 Anna Lisiewska z Głowna
i Łukasz Gajek z Domaniewic

Przypominam, że mówimy
o części tej społeczności.
Kluczem do zrozumienia tej
postawy jest fakt, że był to
naród żyjący w diasporze. Taki
naród, jeżeli chce przetrwać,
musi mieć jak najlepsze relacje
z każdą władzą. Żydzi na
Kresach poszli za daleko. Czym
innym jest układanie się z
nowym rządem, a czym innym
wiwatowanie na widok wrogich
wojsk, współpraca z aparatem
przemocy okupanta. (...)
Rzeczpospolita, 30.01.2010

nr 5

www.nowylowiczanin.pl

4 lutego 2010

35

Sport

Księżak Łowicz
i UKS II Bednary
już mają praktycznie pewne utrzymanie
w męskiej III lidze. str. 38

Piłka siatkowa | 5. kolejka finałów Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Korabka ze sporymi szansami na mistrza
Zaległy mecz z 1. kolejki I ligi
AMŁ: Mikola Łowicz - II LO Łowicz
3:0 (25:20, 25:18, 25:17). 5. kolejka I ligi AMŁ: UKS Korabka Łowicz
- Mikola Łowicz 3:1 (25:19, 23:25,
25:15, 25:21), Agata Team Łowicz
- Karol i Spółka Zduny 1:3 (25:27,
23:25, 25:13, 23:25), Skierniewicki
Węgiel Skierniewice - LKS Retki 3:1
(23:25, 25:20, 25:18, 25:22), II LO
Łowicz - BS TKKF 45 Głowno 2:3
(17:25, 22:25, 25:15, 25:20, 14:16).
Pauza: Pijarska Łowicz.
1. Skierniewicki Węgiel

4 10 11-4

2. UKS Korabka Łowicz

5 10 12-8

3. Mikola Łowicz

4

9 10-4

4. BS TKKF 45 Głowno

3

8

9-5

5. LKS Retki

4

7

9-7

6. Agata Team Łowicz

5

6

8-9

7. II LO Łowicz

5

4

7-14

8. Karol i Spółka Zduny

4

4

5-9

9. Pijarska Łowicz

4

0

1-12

5. kolejka II ligi AMŁ: ZSP 2 Blich
Łowicz - Kia Motors Zatorze Łowicz
3:1 (25:18, 10:25, 25:18, 25:16),
Stihl Łowicz - LKS II Retki 2:3
(25:27, 22:25, 26:24, 25:23, 9:15),
UKS Bzura Sobota - Gronek Team
Łowicz 3:1 (24:26, 25:15, 25:20,
25:18), Essato Team Łowicz - Agata
Women Łowicz 3:0 (25:16, 25:23,
32:30). Pauza: ZSP 1 Łowicz.
1. Essato Team Łowicz

5

15 15-1

2. ZSP 1 Łowicz

4

11 12-2

3. LKS II Retki

4

8 9-6

4. ZSP 2 Blich Łowicz

4

7 9-8

5. Stihl Łowicz

5

7 10-10

6. KIA-Zatorze Łowicz

5

6 9-12

7. UKS Bzura Sobota

4

5 8-9

8. Gronek Team Łowicz

5

0 3-15

9. Agata Women Łowicz

4

0 0-12

REKLAMA

Łowicz, 29 stycznia. Amatorskie Mistrzostwa Łowicza
w piłce siatkowej są już
za półmetkiem rundy finałowej.
W piątek siatkarze rozegrali 5.
kolejkę, a do końca rozgrywek
pozostały już tylko cztery kolejki. Zakończenie rozgrywek
zaplanowane jest na 12 marca. Po 5. kolejce duże szanse
na „majstra” ma UKS Korabka, który wygrał ważny mecz
z łowicką Mikolą, jednak musi
liczyć na potknięcie Skierniewickiego Węgla. Podopieczni
trenera Pawła Tomczaka z Korabki w miniony piątek zagrali
bardzo dobre zawody, zaskakując rywala trudną, plasowaną
zagrywką. Mikola miała kłopoty
z odbiorem i dzięki temu młodzi
siatkarze Korabki skutecznie zagrali na bloku. UKS pokona ł już
Skierniewicki Węgiel, teraz Mikolę i ma do rozegrania jeszcze
trzy pojedynki.
Mikola jest na trzecim miejscu, dzięki zwycięstwu 3:0 nad
II LO Łowicz w zaległym meczu z 1. kolejki. Podopieczni Zofii Kucharskiej z II LO w 5. kolejce stoczyli zacięty pojedynek
z TKKF BS 45 Głowno. Ekipa
Mirosława Stopczyńskiego prowadziła już 2:0, jednak „Medyk” pod wodzą Roberta Kowalskiego doprowadził do stanu 2:2,
by przegrać w tie-breaku 14:16.
Ciekawy był również mecz
lidera ze Skierniewic z LKS
Retki. Węgiel wygrał 3:1 i tym
samym LKS Retki już raczej nie
ma szans na wywalczenie mistrzowskiego tytułu.

Rozgrywki siatkarzy-amatorów wchodzą w decydującą fazę...

Pierwsze zwycięstwo odnieśli siatkarze Karola i Spółki
ze Zdun, pokonując Agatę 3:1,
jednak te zespoły już nie liczą się
w walce o podium.
W II lidze, gdzie ekipy walczą
o miejsca 10-18 po 5. kolejce

wciąż niepokonany jest zespół
Krystiana Krawczyka - Essato
Team Łowicz, które wygrało
z Agatą Women 3:0. Najwięcej
emocji było w spotkaniu Stihl
Łowicz - LKS II Retki, gdzie
drugi zespół z gminy Zduny wy-

grał w tie-breaku 9:15. 6. kolejka
zmagań siatkarzy tradycyjnie
5 lutego. Mecze odbywają się na
trzech boiskach w hali sportowej
OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2.
Początek pierwszych spotkań
jak zwykle o godz. 15.30. Naj-

ciekawiej zapowiada się mecz
o godzinie 18.30: Mikola Łowicz
- BS TKKF 45 Głowno. Ekipa
z Głowna do tej pory jeszcze
nie przegrała, natomiast Mikola,
jeśli myśli o podium, musi ten
mecz koniecznie wygrać. 
zł
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Korabka
ma szansę
na siatkarskiego majstra. str. 35

Sport szkolny | Rejonowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców

Triumf bez żadnej dyskusji
Łowicz, 20 stycznia. Dwa
zdecydowane zwycięstwa odniosła w rozgrywanych w hali
łowickiego OSiR nr 1 zawodach piłki ręcznej ekipa „Chełmońskiego”. Uczniowie I LO
w Łowiczu nie dali najmniejszych szans rywalom ze Skierniewic i Rawy Mazowieckiej,
a ich tegoroczny triumf w Rejonowej Licealidzie Szkolnej
nie podlegał żadnej dyskusji.
Łowiczanie wywalczyli w ten
sposób awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się
w Wieluniu.
W zwycięskim zespole I Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu grali: Radosław Dymek –
Damian Bąba (7 goli w turnieju),
Michał Karmelita (6), Marcin
Chondzyński (3), Tomasz Janus
(2), Paweł Janus (2), Piotr Makowski (1), Maciej Pochwała (1),
Sebastian Kołaczyński, Grzegorz
Waligórski i Paweł Rudzki – nauczyciele w-f Jarosław Woźniak
i Tomasz Piasecki. 
p

Łowicki Ekonomik znów okazał się najlepszy. Także w drugiej edycji
Mistrzostw Powiatu Łowickiego w futsalu.

Sport szkolny | PLS w piłce nożnej

Ekipa z „Chełmońskiego” zdecydowanie wygrała rejon w piłce ręcznej chłopców i awansowała do turnieju
wojewódzkiego.
Mecze półfinałowe: I LO Łowicz
– ZSZ 3 Skierniewice 10:3 (5:0);
br.: Michał Karmelita 4, Damian
Bąba 3, Marcin Chondzyński, Tomasz Janus i Paweł Janus. ZS 1
Kutno – ZSP Rawa Mazowiecka
11:12 (3:5)

Mecz o 3. miejsce: ZSZ 3 Skierniewice – ZS 1 Kutno 11:9 (8:3).
Mecz o 1. miejsce: I LO Łowicz – ZSP Rawa Mazowiecka
12:5 (4:0); br.: Damian Bąba 4,
Michał Karmelita 2, Marcin Chondzyński 2, Piotr Makowski, To-

Sport szkolny | RLS w piłce ręcznej dziewcząt

Z Kutna Ekonomik na tarczy
Kutno, 22 stycznia. Na tarczy
wróciła drużyna z „Ekonomika”
reprezentująca powiat łowicki
z Rejonowej Licealidy Szkolnej
w piłce ręcznej dziewcząt, doznając dwóch wysokich porażek,
ostatecznie sklasyfikowano ją na
ostatnim miejscu w rozgrywkach.
REKLAMA

W reprezentacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
Władysława Grabskiego w Łowiczu grały: Katarzyna Obudzińska i Karolina Szulc – Katarzyna
Górczyńska (2. gole w turnieju),
Magdalena Jagura (1), Agnieszka Wójcik (1), Aleksandra Zaga-

wa, Daria Kucińska, Ewa Guzek,
Milena Dałek, Monika Bińczak,
Katarzyna Miterka i Justyna Pszkit – nauczycielka w-f Monika
Pilichowska. 
p
Mecze półfinałowe: ZS 1 Kutno
– ZSP Biała Rawska 5:4 (2:3).

masz Janus, Paweł Janus i Maciej
Pochwała.
1. I LO Łowicz

2

4

22-8

2. ZSP Rawa Maz.

2

2

17-23

3. ZSZ 3 Skierniewice

2

2

14-19

4. ZS 1 Kutno

2

0

20-23

ZSP 4 Łowicz – LO Skierniewice
0:5 (0:3). Mecz o 3. miejsce: ZSP
4 Łowicz – ZSP Biała Rawska 4:9
(2:3); br.: Katarzyna Górczyńska
2, Magdalena Jagura i Agnieszka
Wójcik. Mecz o 1. miejsce: ZS
1 Kutno – LO Skierniewice 17:4
(10:1)
1. ZS 1 Kutno

2

4

2. LO Skierniewice

2

2

3. ZSP Biała Rawska

2

2

4. ZSP 4 Łowicz

2

0

22-8
9-17
13-9
4-14

Drugi raz uczniowie
Ekonomika
Łowicz, 28 stycznia. Po raz
drugi zorganizowane zostały Mistrzostwa Powiatu Łowickiego
w piłce nożnej i znów najlepsi
okazali się uczniowie ZSP 4 im.
Władysława Grabskiego w Łowiczu. W mistrzowskiej drużynie występowali: Rafał Zieliński
i Maciej Chmielewski – Dawid
Sut (6. bramek w turnieju), Konrad Grenda (3), Tomasz Gajda
(2), Michał Marcinowski (1),
Ariel Jarosz, Patryk Krzeszewski, Patryk Pomianowski i Przemysław Mrzygłód – nauczyciel
w-f Tomasz Czubak. 
p
Mecze eliminacyjne: ZSP 1 Łowicz – ZSP 2 Łowicz 0:0, w rzutach
karnych 4:3. I LO Łowicz – ZSP
3 Łowicz 0:2 (0:0); br.: Radosław
Kuciński i Tomasz Stępień. II LO
Łowicz – ZSL Zduny 0:1 (0:0); br.:
Hubert Talarowski. Pauza: ZSP 4

Łowicz. Mecze półfinałowe: ZSP
4 Łowicz – ZSP 1 Łowicz 8:5 (5:0);
br.: Dawid Sut 4, Konrad Grenda 2,
Michał Marcinowski i Tomasz Gajda
– Damian Janik 2, Dominik Kwiatkowski, Krystian Strugacz i Daniel
Małek. ZSP 3 Łowicz – ZSL Zduny
1:1 (1:1), w rzutach karnych 2:0; br.:
Radosław Kuciński – Hubert Talarowski. Mecz o 3. miejsce: ZSP
1 Łowicz – ZSL Zduny 2:1 (0:2);
br.: Dominik Kwiatkowski i Jakub
Czerbniak – Adrian Bussler. Mecz
o 1. miejsce: ZSP 4 Łowicz – ZSP
3 Łowicz 4:0 (2:0); br.: Dawid Sut
2, Tomasz Gajda i Konrad Grenda.
1. ZSP 4 Łowicz

2

6

12-5

2. ZSP 3 Łowicz

3

4

3-5

3. ZSP 1 Łowicz

3

4

7-9

4. ZSL Zduny

3

4

3-3

5. ZSP 2 Łowicz

1

1

0-0

II LO Łowicz

1

0

0-1

I LO Łowicz

1

0

0-2
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Futsal | 11. kolejka II ligi ŁoLiF

Futsal | 11. kolejka III ligi ŁoLiF

Pewny awans Naprzodu i PNI

Zaległe mecze 8. kolejki III ligi
ŁoLiF: RTS II Gągolin – DĄBROWSKIE KAWALERY Łowicz 2:2 (2:1);
br.: Józef Gładki (5) i Rafał Wróbel (7) – Mariusz Dedoński 2 (4 i
18). Żółta kartka Marek Olaczek

Ekipa PNI-Kolejarz mogła już świętować swój awans do II ligi.
(Dąbrowskie). FENIX Boczki – PNIKOLEJARZ Łowicz 1:3 (0:1); br.:
Marek Borkowski (21) – Michał
Kromski (3), Dariusz Wieteska (13)
i Tomasz Kromski (15). 11. kolejka III ligi ŁoLiF: CZARNI Bednary
– RED BULL Kocierzew 4:2 (1:0);
br.: Adam Wiśniewski (6), Artur Taczalski (15) i Mateusz Fedorowicz
2 (16 i 18) – Damian Taraska (22)
i Cezary Pytkowski (24). SZAFA
GRA Łowicz – AMOL Łyszkowice
4:1 (2:1); br.: Grzegorz Gurowski
(5), Mateusz Dudziński (8), Robert
Fortuński (19) i Michał Brandt (20)
– Rafał Pająk (4). Żółta kartka:
Waldemar Krajewski (Amol). DĄBROWSKIE KAWALERY Łowicz
– NAPRZÓD Jamno 0:8 (0:4); br.:

Mariusz Dedoński (5 samobójcza),
Dariusz Rosa (8), Mateusz Jaros 4
(9, 14, 16 i 18) i Krzysztof Ambroziak 2 (10 i 15). Żółta kartka: Maciej
Duranowski (Dąbrowskie). FENIX
Boczki – RTS II Gągolin 3:3 (2:2);
br.: Łukasz Scęcelek (1) i Paweł
Franaszek 2 (10 karny i 21) – Józef
Gładki (4), Rafał Wróbel (7) i Jarosław Kosiewicz (13). Żółte kartki:
Witold Scęcelek i Dominik Borkowski (obaj Fenix) oraz Łukasz Sekuła
(RTS II). START Złaków Borowy –
BTK Łowicz 4:3 (2:2); br.: Piotr Kośmider (2), Marek Guzek 2 (9 i 22)
i Wojciech Kośmider (15) – Łukasz
Lusztak 2 (10 i 23) i Krystian Strugacz (11). PNI-KOLEJARZ Łowicz –
OLIMPIA-EKOSERWIS Niedźwiada

2:2 (1:2); br.: Damian Gędek (4 karny) i Dariusz Wieteska (16) – Wiktor
Muras (6) i Piotr Bejda (11). Żółta
kartka: Radosław Boczek (Olimpia). Pauza: ZETKA Łowicz.
1. Naprzód Jamno (1)

10 28 56-9

2. PNI-Kolejarz Łowicz (2)

10 26 41-13

3. Szafa Gra Łowicz (4)

10 20 32-24

4. Amol Łyszkowice (3)

10 19 36-18

5. Zetka Łowicz (5)

10 17 21-18

6. Olimpia Niedźwiada (6)

10 16 39-25

7. Fenix Boczki (7)

10 16 32-23

8. Start Złaków Borowy (8)

10 16 21-23

9. Czarni Bednary (10)

11 10 23-43

10. BTK Łowicz (9)

10 8 15-24

11. Dąbrowskie Kawalery (11) 10 7 12-42
12. RTS II Gągolin (13)

11 3 13-41

13. Red Bull Kocierzew (12)

10 2 7-45

Futsal | 10. kolejka IV ligi ŁoLiF

Trwa walka o drugie miejsce
Łowicz, 31 stycznia. Pierwsze
miejsce w IV lidze ŁoLiF zostało już w tym sezonie zarezerwowane dla Emiratów Grudzkich.
Zespół Piotra Lenarczyka rozbił
Alusa 10:1 i zapewnił już sobie
przewagę dającą mistrzowski tytuł. Pomimo pauzy drugie miejsce utrzymał team Piorunów
Damagu, swoje mecze przegrały Baumit i wspominany Alus.
Na trzecie miejsce wysunął się
zaś West Chąśno, który nie bez
trudu wygrał ostatecznie z ostatnią w tabeli Bombą Łaguszew.

W sobotę 6 lutego 2010 roku
odbędą się mecze 11. kolejki IV
ligi ŁoLiF: godz. 10.00: Star-Oil
Łowicz – Kanonierzy Łowicz,
godz. 10.30: Baumit Łowicz –
No Name Łowicz, godz. 11.00:
Agros-Nova II Łowicz – Dream Team Górki Łowicz, godz.
11.30: Bomba Łaguszew – Tiger Team Boczki, godz. 12.00:
Alus Łowicz – West Chąśno
i godz. 12.30: Pioruny Damagu Łowicz – Emiraty Grudzkie
Grudze. Pauza: Niebiescy Łowicz. 
p

10. kolejka IV ligi ŁoLiF: KANONIERZY Łowicz – NIEBIESCY Łowicz 7:2 (3:1); br.: Mateusz Fudała
2 (4 i 5), Grzegorz Płacheta 2 (10
i 17), Arkadiusz Staszewski 2 (20
i 21) i Krzysztof Byczek (23) – Mateusz Wójcik 2 (11 i 19). WEST
Chąśno – BOMBA Łaguszew 2:0
(0:0); br.: Dawid Grzelak (19) i Daniel Lenarczyk (24). TIGER TEAM
Boczki – AGROS NOVA II Łowicz
1:6 (0:3); br.: Łukasz Pietrzak (15)
– Artur Kosiorek 2 (6 i 8), Paweł
Janus 3 (7, 16 i 21) i Michał Piekacz (24). DREAM TEAM GÓRKI

Łowicz – BAUMIT Łowicz 3:2 (1:0);
br.: Damian Waśkiewicz 2 (10 i 18)
i Paweł Osóbka (20) – Mariusz
Michalak (16) i Robert Czernecki
(23). Żółte kartki: Sebastian Brażuk
(Dream Team) oraz Piotr Żałoba
(Baumit). NO NAME Łowicz – STAR-OIL Łowicz 0:3 (0:0); br.: Dariusz
Nowak (13), Paweł Wysocki (20)
i Radosław Marat (22). EMIRATY
GRUDZKIE Grudze – ALUS Łowicz
10:1 (5:0); br.: Piotr Lenarczyk 3 (4,
7 i 16), Tomasz Laska (8), Robert
Wróbel 2 (11 i 19), Leszek Boczek
2 (12 i 23) i Paweł Wojda 2 (20 i 22)
– Arkadiusz Nowak (24). Żółta kartka: Tomasz Laska (Emiraty). Pauza:
PIORUNY DAMAGU Łowicz.
1. Emiraty Grudzkie (1)

10 30 69-12

2. Pioruny Damagu (2)

9 19 24-15

3. West Chąśno (6)

9 17 29-14

4. Baumit Łowicz (3)

9 17 23-14

5. Alus Łowicz (4)

9 16 31-27

6. No Name Łowicz (5)

9 15 16-23

7. Kanonierzy Łowicz (7)

9 13 29-21

8. Agros-Nova II Łowicz (8)
9. Star-Oil Łowicz (9)
10. Tiger Team Boczki (10)

9 13 23-25
10 12 28-29
9

9 19-30

10

7 16-41

12. Dream Team Górki (12)

9

6 15-44

13. Bomba Łaguszew (13)

9

1 13-40

11. Niebiescy Łowicz (11)

W meczu na szczycie IV ligi ŁoLiF Emiraty rozgromiły Alusa aż 10:1.
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O występach
Księżaka

Łowicz, 30-31 stycznia. Na
dwie kolejki przed końcem tegorocznych rozgrywek III ligi
ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu poznaliśmy już dwie drużyny, które wywalczyły w tym
sezonie awans. W nowym sezonie w gronie trzecioligowców
powitamy zespoły Naprzodu
Jamno i PNI-Kolejarza Łowicz.
W najbliższą sobotę o godz.
15.30 odbędzie się bezpośredni
mecz miedzy zainteresowanymi
o mistrzowski tytuł.
Najbliżej pucharu za trzecie miejsce na razie Szafa Gra,
ale szans na podium nie straciły
nadal zespoły Amolu Łyszkowice i łowickiej Zetki. Poznaliśmy
już także dwóch spadkowiczów:
w IV lidze zagrają za rok Red
Bull Kocierzew i RTS II Gągolin. Do końca trwała będzie walka o uniknięcie związanego ze
spadkiem jedenastego miejsca.
Przedostatnia już kolejka III
ligi zostanie rozegrana w sobotę 6 lutego: godz. 13.00: BTK
Łowicz – Fenix Boczki, godz.
13.30:
Olimpia-EkoSerwis
Niedźwiada – Start Złaków Borowy, godz. 14.00: Zetka Łowicz
– Czarni Bednary, godz. 14.30:
Amol Łyszkowice – Dąbrowskie
Kawalery Łowicz, godz. 15.00:
Red Bull Kocierzew – Szafa Gra
Łowicz i godz. 15.30: Naprzód
Jamno – PNI-Kolejarz Łowicz.
Pauza: RTS II Gągolin. 
p

4 lutego 2010

Dwa walkowery
Łowicz, 30 stycznia. Na dwie
kolejki przed zakończeniem tegorocznych rozgrywek II ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu
wciąż nie ma jasnej odpowiedzi
na pytanie o zwycięzców tej
rywalizacji.
Na pierwsze miejsce powrócił zespół Alcatraz, którego
bardzo ucieszył walkower oddany przez dotychczasowego
lidera – Klaudiusza-Trans.
Drużyna z Brzozowa wystąpiła
tego dnia w halowym turnieju
w Płocku i kilku zawodników
nie zdołało na czas dojechać do
Łowicza.
Okazało się, że nie był to
ostatni walkower odgwizdany
w niedzielny wieczór przez
sędziów... W 4. minucie meczu Fantazja – Banasz-Internet
ekipa z Domaniewic objęła prowadzenie 1:0, a gola zdobył nieuprawniony do gry Przemysław
Mrzygłód. W tym momencie
mecz został przerwany...
W sobotę 6 lutego odbędzie
się przedostatnia, 12. kolejka II
ligi ŁoLiF, a zagrają wówczas:
godz. 16.00: Bezedura Łowicz
– Turbo-Car Gutenów, godz.
16.30: Chińska II – Fantazja,
godz. 17.00: Zające – Nowa
Husqvarna, godz. 17.30: Victoria – Klaudiusz-Trans, godz.
18.00: Banasz-Internet – RTS
Gągolin i godz. 18.30: AgrosNova – Alcatraz. Pauza: Zatorze II.
p

11. kolejka II ligi ŁoLiF: ALCATRAZ Łowicz – BEZEDURA Łowicz 7:1 (3:0); br.: Dominik Czeczko 4 (5, 7, 16 i 22), Łukasz Kowalik
(9), Michał Kaliszczyński (14 samobójcza) i Radosław Markus (18)
– Adrian Feltynowski (24). RTS
Gągolin – VICTORIA Zabostów
0:5 (0:2); br.: Witold Kapusta 2 (7
i 21), Rafał Kozłowski (9), Henryk
Kosiorek (20) i samobójcza (24).
KLAUDIUSZ-TRANS Brzozów –
ZAJĄCE Łowicz 0:5 (w.o.) NOWA
HUSQVARNA Łowicz – AGROSNOVA Łowicz 2:0 (0:0); br.: Łukasz
Koza (22) i Michał Wojtysiak (24).
Żółte kartki: Cezary Guzek (Hurqvarna) oraz Witold Kunikowski
(Agros Nova). TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz – ZATORZE II Łowicz
2:3 (0:0); br.: Łukasz Papuga 2 (23
i 24) – Hubert Fijałkowski (17), Jakub Łazęcki (20) i Bartłomiej Woźniak (22). FANTAZJA Domaniewice
– BANASZ-INTERNET Łowicz 0:5
(w.o.) Pauza: CHIŃSKA II Łowicz.
1. Alcatraz Łowicz (2)

10 24 44-18

2. Klaudiusz-Trans (1)

10 22 34-14

3. Chińska II Łowicz (3)

10 21 33-18

4. Victoria Zabostów (6)

10 17 26-21

5. Zatorze II Łowicz (5)

11 17 28-24

6. Fantazja Domaniewice (4) 11 16 30-23
7. Zające Łowicz (8)

10 16 24-25

8. Banasz-Internet (9)

10 13 17-20

9. Turbo-Car Gutenów (7)

10 13 16-22

10. Nowa Husqvarna (10)

10 11

9-23

11. Agros-Nova Łowicz (11)

10 7

16-28

12. RTS Gągolin (12)

10 7

16-35

13. Bezedura Łowicz (13)

10 7

16-38

Futsal | Puchar Burmistrza Łowicza

Przed nami
pucharowy weekend
W najbliższy weekend zainaugurowana zostanie rywalizacja
Pucharu Burmistrza Miasta Łowicza w futsalu. W ciągu dwóch
dni w hali OSiR nr 1 w Łowiczu odbędzie się aż 28 spotkań
I i II rundy, które wyłonią czołową szesnastkę. Kolejna część rywalizacji zaplanowana została na
niedzielę 14 lutego (III runda),
natomiast ćwierćfinały, półfinały
i finał tegorocznych rozgrywek
Pucharu Ligi ŁoLiF rozegrane
zostaną w kolejną niedzielę 21
lutego 2010 roku. 
p
Mecze I rundy: sobota - godz.
19.00: Chińska I Łowicz - Dach-Lux
Łowicz, godz. 19.30: AkumulatoryMara Kutno - KIA-Reebok Łowicz,
niedziela - godz. 9.00: Star-Oil
Łowicz - Olimpia-Eko-Service Niedźwiada, godz. 9.30: Dream Team
Górki Łowicz - Emiraty Grudzkie
Grudze, godz. 10.00: Alus Łowicz
- Tombud-Vagat Domaniewice,
godz. 10.30: Agros-Nova II Łowicz
- Fantazja Domaniewice, godz.
11.00: Pioruny Damagu Łowicz Bezedura Łowicz, godz. 11.30: BTK
Łowicz - PNI-Kolejarz Łowicz, godz.
12.00: Pędzące Imadła Łowicz Niebiescy Łowicz, godz. 12.30:
RTS I Gągolin - Kanonierzy Łowicz,
godz. 13.00: Banasz-Internet Łowicz - Warriors Bielawy, godz.
13.30: Klaudiusz-Trans Brzozów Zatorze II Łowicz.

Mecze II rundy: godz. 14.00: Zatorze I Łowicz - zwycięzca meczu
nr 3 (Star-Oil - Olimpia-Eko-Service),
godz. 14.30: No Name Łowicz - zwycięzca meczu nr 4 (Dream Team
Górki - Emiraty Grudzkie), godz.
15.00: Zetka Łowicz - zwycięzca
meczu nr 5 (Alus - Tombud-Vagat),
godz. 15.30: Szafa Gra Łowicz
- zwycięzca meczu nr 6 (Agros-Nova II - Fantazja), godz. 16.00:
RTS II Gągolin - zwycięzca meczu
nr 7 (Pioruny Damagu - Bezedura),
godz. 16.30: Nova Husquarna Łowicz - Start Złaków Borowy, godz.
17.00: Zające Łowicz - Turbo-Car
Gutenów Łowicz, godz. 17.30: Naprzód Jamno - zwycięzca meczu
nr 1 (Chińska I - Dach-Lux), godz.
18.00: Kowmir Łowicz - zwycięzca
meczu nr 8 (BTK - PNI-Kolejarz),
godz. 18.30: Dąbrowskie Kawalery Łowicz - Victoria Zabostów,
godz. 19.00: Tiger Team Boczki
- zwycięzca meczu nr 9 (Pędzące
Imadła - Niebiescy), godz. 19.30:
Baumit Łowicz - zwycięzca meczu
nr 10 (RTS I - Kanonierzy), godz.
20.00: Agro-Bud Łowicz - zwycięzca meczu nr 2 (Akumulatory-Mara
- KIA-Reebok), godz. 20.30: AbexDrużyna-A Łowicz - Amol Łyszkowice, godz. 21.00: Chińska II Łowicz
- zwycięzca meczu nr 11 (BanaszInternet - Warriors) i godz. 21.30:
Agros-Nova I Łowicz - zwycięzca
meczu nr 12 (Klaudiusz-Trans - Zatorze II).
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Księżak
przegrał
Ale wciąż jest w II lidze. str. 40

Koszykówka | 6. kolejka II ligi kobiet

Tenis stołowy | 12. kolejka III ligi

PNI-KSIĘŻAK ŁOWICZ 	
PTK PABIANICE	

Co prawda do zakończenia
tegorocznych rozgrywek III
ligi tenisa stołowego mężczyzn
pozostaje jeszcze do rozegrania
aż sześć kolejek, ale wydaje się, że dwanaście punktów
jakie zdobyły dotąd zespoły
łowickiego Księżaka i UKS
II Bednary już wystarczą do
utrzymania się. W 12. kolejce
cenne zwycięstwo z MLUKS
Brzeziny zainkasował Księżak,
który awansował dzięki temu na
szóste miejsce w lidze.
28lutegoogodz.12Księżakzagra u siebie z UMKS Moszczenica, a UKS II Bednary w Pabianicach z Włókniarzem II.
p

Nasi już bezpieczni?

Trzy kwarty
to za mało

59 (26, 8, 17, 8)
71 (12, 16, 17, 26)

PNI-Księżak: Maja Podrażka 17, Agnieszka Wójcik 13, Blanka Sokół 13
(1x3), Milena Mitek 12 i Paulina Hemka 2 oraz Magdalena Jagura 2, Monika Zimna, Elżbieta Siekiera i Eliza Stawicka. Najwięcej dla PTK: Sylwia
Włodarek 30 (1x3) i Joanna Szałecka 15 (1x3).

Łowicz, 29 stycznia. Trzy całkiem niezłe kwarty łowiczanek,
a mimo to ekipa PNI-Księżaka
schodziła z parkietu pokonana… Mecz z pabianickim PTK
podopieczne trenera Pawła Dolińskiego rozpoczęły bardzo
obiecująco. Dobre akcje, które
kończyły się celnymi rzutami Mai
Podrażki i Blanki Sokół szybko
pozwoliły wypracować przewagę 9:2, a kiedy do zdobywania
punktów włączyły się także Milena Mitek i Agnieszka Wójcik

to zrobiło się piętnastopunktowe prowadzenie „Centerek”.
W 10. minucie było już 26:11
i co prawda w drugiej odsłonie
przyjezdne nieco odrobiły tę
stratę, ale po trzeciej kwarcie,
która zakończyła się remisem
17:17, wydawało się, że gospodyniom uda się dowieźć przewagę
do końcowej syreny. Niestety. W
czwartej kwarcie cała taktyka gry
łowiczanek zupełnie się załamała, a rywalki wygrała w tej części
aż 26:8, a w całym meczu 71:59.

Milena Mitek dorzuciła „swoje”, ale łowiczanki jednak przegrały z PTK.

– Mamy na razie zbyt wąską
kadrę... – stwierdził po meczu
trener Doliński. – Nadal czekamy na powrót do z urlopu macierzyńskiego Karoliny Pierzchały,
a ostatnio brakuje nam także
wsparcia najwyższej w zespole
Aleksandry Śmiałek. Mam nadzieję, że wkrótce będzie lepiej. d

Pabianice 59:71, MUKS Widzew
Łódź – UKS Basket Aleksandrów
łódzki 84:73.
Mecz: MKS Kutno – ŁKS BW Łódź
przełożono.
1. ŁKS BW Łódź (1)

6 11 474-358

2. Widzew Łódź (3)

6 10 447:375

3. Basket Aleksandrów (2) 6 10 461:400
4. PTK Pabianice (4)

6. kolejka II ligi kobiet / juniorek
U-18: UMKS Księżak Łowicz – PTK

5

8 343:291

5. PNI-Księżak Łowicz (5) 6

7 395:492

6. MKS Kutno (6)

5 229:433

5

Koszykówka | 13. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Księżak pewnie i wysoko
KSIĘŻAK ŁOWICZ	
START ŁÓDŹ 	

114 (19, 42, 25, 28)
27 (6, 6, 6, 9)

Księżak: Jakub Organiściak 32, Wiktor Wawrzyńczak 25, Krzysztof Rondoś 22, Julian Rosa 10, Paweł Szustak 6, Mateusz Gładki 5, Bartosz
Bończak 4, Mateusz Dobrzyński 4, Kłos Kacper 2, Szymon Aniszewski 2
i Jakub Szkup 2. Najwięcej dla Startu: Adrian Barankiewicz 12.

Łowicz, 30 stycznia. Dziesiąte zwycięstwo w wojewódzkiej
lidze U-14 odnieśli młodzicy Księżaka z rocznika 1996,
którzy nadal są wiceliderami
rozgrywek. Łowiczanie tym samym odskoczyli od trzeciego w
tabeli ŁKS, który doznał piątej
porażki (walkower z Junakiem
Radomsko). W 13. kolejce nasi
młodzi koszykarze podejmo-

wali przedostatni zespół z tabeli – łódzki Start. To drużyna
złożona głównie z zawodników
z rocznika 1997, więc nasz zespół był w tym pojedynku zdecydowanym faworytem.
Podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego mieli na początku problemy ze skutecznością
i po pięciu minutach prowadzili
tylko 5:0. Po chwili łowiczanie

przebudzili się, a ostatnie punkty
w tej odsłonie zdobył efektownym rzutem Bartosz Bończak. W
drugiej odsłonie Księżacy zdeklasowali rywala, zdobywając 42
pkt. Skuteczny w kontratakach
był Wiktor Wawrzyńczak, który
wykorzystywał dobre podania od
Juliana Rosy. Przy tak zdecydowanym prowadzeniu po przerwie
łowicki trener dał więcej pograć
zawodnikom rezerwowym, którzy spisywali się całkiem nieźle
i wszyscy punktowali.
W sobotę o godz. 12 nasi młodzicy zagrają w Łodzi z ostatnim
w tabeli ŁKS KM II. To również
jest zespół o rok młodszy, zatem
łowiczanie jadą po pewne i wysokie zwycięstwo. 
zł, p

13. kolejka wojewódzkiej ligi
koszykówki młodzików U-14:
UMKS Księżak – SKS Start 114:27,
MKS Junak – ŁKS KM I Łódź 20:0
(w.o.) – goście nie dojechali, MUKS
Wiking – MKS Ósemka 80:40. Mecze: UMKS Piotrcovia i – ŁKS KM II
Łódź i PKK 99 Pabianice – MSZS
Kutno przełożono.
1. Wiking Tomaszów

13 25 1188:599

2. Księżak Łowicz

13 23 1108:700

3. ŁKS KM I Łódź

13 20 971:591

4. Piotrcovia Piotrków

10 17 855:604

5. MSZS Kutno

11 16 675:797

6. PKK 99 Pabianice

10 15 678:638

7. Ósemka Skierniewice 11 15 594:741
8. Junak Radomsko

11 14 582:674

9. Start Łódź

13 14 421:1361

10. ŁKS KM II Łódź

9 11 406:773

Koszykówka | 13. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Wstydliwa porażka w Sieradzu
TRÓJKA SIERADZ	
KSIĘŻAK ŁOWICZ	

78 (19, 19, 22, 18)
30 (3, 9, 10, 8)

Księżak: Oliwia Wiechno 7, Elżbieta Siekiera 2, Magdalena Panek 1, Natalia Liberska i Justyna Fijołek oraz Eliza Stawicka 15, Dominika Lenart 4,
Weronika Szczepańska 1, Maja Gabrysiak i Kinga Sukiennik. Najwięcej
dla Trójki: Wiktoria Świniarska 25 i Marcelina Krajewska 22.

Sieradz, 31 stycznia. Łowiczanki co prawda pojechały na
mecz z Trójką osłabione absencją trzech podstawowych zawodniczek: Aleksandry Wojdy,

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

Weroniki Rondoś i Mai Liberskiej, ale po zwycięstwie
w listopadowym meczu 63:41
wydawało się, że rewanżu także
nie powinno by najgorzej. Nie-

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza
„Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@nowlow.pl,
adres dla korespondencji:
skrytka pocztowa 68.

stety jak się okazało łowiczanki zupełnie nie podjęły walki
i ostatecznie skończyło się wstydliwą porażką 78:30.
W następnym meczu, który
zaplanowano na najbliższą sobotę 6 lutego łowiczanki zagrają w Aleksandrowie Łódzkim
z Basketem. 
d, p
13. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: Trójka Sieradz
- Księżak Łowicz 78:30, TK Alles
Głowno - MKS Kutno 5:140, ŁKS

Redakcja w Łowiczu:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Tomasz Bartos, Eliza Błaszczyk,
Marcin A. Kucharski, Joanna Rudak,
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Paweł A. Doliński (sport)

BW Łódź - PTK Pabianice 37:81,
Basket Aleksandrów Łódzki - Lider
Tomaszów Mazowiecki 71:48. Pauza: Widzew Łódź.
1. Lider Tomaszów Maz. 11 21 831:386
2. MKS Kutno

10 20 1109:254

3. PTK Pabianice

11 19 907:505

4. Basket Aleksandrów

9 15 667:480

5. ŁKS BW Łódź

12 15 556:857

6. Trójka Sieradz

11 14 425:843

7. Widzew Łódź

8 13 472:340

8. Księżak Łowicz

10 12 403:774

9. TK Alles Głowno

12 12 271:1202

Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany
tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania
śródtytułów.
Ogłoszenia i reklamy przyjmujemy
telefonicznie, faxem: (tel./fax 46 837-37-51,

12.

kolejka

III

ligi

mężczyzn:

UMKS Księżak Łowicz – MLUKS

Brzeziny 8:6 (pkt.: Mateusz Rudak 3, Mateusz Podsędek 2,5,
Damian Winnicki 1,5 i Cezary
Znyk 1), UKS II Bednary – Burza Pawlikowice 4:8, Jutrzenka
Bychlew – ULKS Moszczenica 3:8, PUKS Opoka Zduńska
Wola – Macovia Maków 3:8, Włókniarz II Pabianice – UMLKS Radomsko 8:5.
1. ULKS Moszczenica

12 23

95-40

2. Macovia Maków

12 22

92-42

3. MLUKS Brzeziny

12 13

78-72

4. Włókniarz II Pabianice

12 13

73-72

5. Burza Pawlikowice

12 12

77-74

6. UMKS Księżak Łowicz

12 12

72-81

7. UKS II Bednary

12 12

66-75

8. Jutrzenka Bychlew

12

7

61-83

9. UMLKS Radomsko

12

4

54-83

10. Opoka Zduńska Wola 12

2

48-94

Tenis stołowy | 14. kolejka IV ligi

Mocne czwarte miejsce
Ekipa Olimpu Niedźwiada po kolejnym zwycięstwie
w rozgrywkach IV ligi tenisa
stołowego mężczyzn umocniła
swoją czwartą pozycję w lidze.
Zespół prezesa Jerzego Wiatra
i trenera Romana Jagielskiego
nie miał najmniejszych problemów ze zwycięstwem nad trzecią
drużyną MKS Jedynka, a rywale
z Łodzi zdobyli punkty jedynie
na najmłodszym w składzie Adamie Murasie. W następnym
meczu 28 lutego o godz. 12.00
Olimp zagra w Niedźwiadzie
z Eltą II Łódź, czyli znów będzie
szansa na komplet punktów.  p
14. kolejka IV ligi mężczyzn:
Olimp Niedźwiada - MKS Jedynka

III Łódź 8:2 (pkt.: Dawid Papuga
2,5, Piotr Daszczyński 2,5, Roman
Jagielski 2,5 i Adam Muras 0,5),
MULKS Dwójka I Rawa Mazowiecka - Macovia II Maków 8:0, LKS II
Biała Rawska - Jutrzenka II Bychlew
8:1, LKS III Biała Rawska - MKS Jedynka II Łódź 1:8, MULKS Dwójka II
Rawa Mazowiecka - Elta II Łódź 8:3.
1. MULKS Dwójka I Rawa

12 24 96-7

2. LKS II Biała Rawska

12 22 90-22

3. MKS Jedynka II Łódź

12 20 85-32

4. UKS Olimp Niedźwiada

12 15 79-62

5. MULKS Dwójka II Rawa

12 10 67-77

6. LKS III Biała Rawska

12 10 55-79

7. MKS Jedynka III Łódź

12

6

43-87

8. Elta II Łódź

12

5

41-88

9. Macovia II Maków

12

5

38-85

10. Jutrzenka II Bychlew

12

3

36-91

Szachy szybkie P-15’| Mistrzostwa Łowicza

Orzech
znów najszybszy
W kolejne trzy piątki stycznia
tego roku w hali sportowej OSiR
nr 1 w Łowiczu rozgrywane były
turnieje w ramach Mistrzostw
Łowicza w szachach szybkich
P-15’ na rok 2010.
W zawodach wzięło udział
dziewięciu szachistów, a mistrzowski tytuł wywalczył
znowu doświadczony Zdzisław
Orzechowski,
który
o jeden punkt wyprzedził Roberta Chojnowskiego, a trzecie
miejsce na podium zajął obrońca tytułu sprzed roku - Zbigniew
Gajewski. Zdobył on co prawda,
podobnie jak Tadeusz Wójcik,
sześć punktów, ale miał minimalnie lepszy współczynnik
Sonneborna-Bergera. 
p

tel. 46 830-34-08), e-mailem (reklama@nowlow.pl)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.
Ogłoszenia drobne przyjmowane są także
w innych punktach, wymienionych na stronie 26.
Skład tekstu własny.
Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

Zamyślony Andrzej Kozakiewicz.
Ostateczna kolejność: 1. Zdzisław
Orzechowski 7,5, 2. Robert Chojnowski 6,5, 3. Zbigniew Gajewski
6,0 (+16,50), 4. Tadeusz Wójcik 6,0
(+ 16,00), 5. Andrzej Kozakiewicz
4,0, 6. Tadeusz Nodzak 3,0, 7. Henryk Zakrzewski 2,0, 8. Jakub Małaszek 1,0, 9. Wojciech Kutkowski 0,0.

Druk:
SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
10.000 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.700 egz.

100%
własności polskiej
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Rywalizacja
w rozgrywkach ŁoLiF
zespołów II, III i IV ligi. str. 37

Piłka nożna | Przygotowania Pelikana do rundy wiosennej II ligi

Pierwszy kontrakt podpisany
KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 	
PELIKAN ŁOWICZ 	

3 (2)
0 (0)

1:0 – Adam Cieśliński (12), 2:0 – Radosław Kardas (29), 3:0 – Adam
Cieśliński (78). KSZO: Wróbel (46 Dymanowski) – Matuszczyk, Skórnicki,
Kardas, Szymoniak – Cieciura, Dziewulski, Wieczorek, Frańczak – Kanarski (46 Żelazowski), Cieśliński. Pelikan: Sabela (46 Jędrzejewski) – Szymura (30 Marcinkiewicz), Lewandowski (46 Szymura), Gawlik (46 Brodecki),
Krzysztoporski (46 Krysiński) – Koźmiński (60 Mitrowski), Bryk (46 Sanni),
Łochowski (46 Gamla), Janczarek (60 Domińczak) – Chmiel (46 Buga, 75
Damian Kosiorek), Zaremba (46 Benk).

Ostrowiec
Świętokrzyski,
30 stycznia. Piłkarze Pelikana
Łowicz rozegrali już dwa mecze
sparingowe rozegrane tej zimy.
Biało-zieloni zanotowali kolejną
porażkę, tym razem w meczu
ze znacznie wyżej notowanym
rywalem. Na boisku ze sztuczną
murawą zmierzyli się z zajmującym jedenaste miejsce w I lidze
teamem KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Gospodarze pewnie
wygrali 3:0. Dwie bramki dla
zwycięzców zdobył Adam Cieśliński, a jedno trafienie dołożył
Radosław Kardas.
W pierwszej połowie to
KSZO miało zdecydowaną
przewagę na boisku, jednak obie
bramki padły po stałych fragmentach gry. Pomarańczowoczarni prowadzenie objęli już
w 12. minucie kiedy to bramkę
zdobył Cieśliński. Po niespełna

półgodzinie gry było już 2:0.
Tym razem skuteczny strzał głową oddał Kardas. Po przerwie
gra znacznie się wyrównała. Łowiczanie powinni nawet zdobyć
w 49. minucie bramkę kontaktową, ale rzutu karnego nie wykorzystał Marcin Krysiński. Wynik
spotkania w 78. minucie ustalił
Cieśliński, który wykorzystał sytuację sam na sam.
Po raz kolejny w zespole Ptaków zagrało wielu testowanych
graczy i jeden nowy nabytek.
W piątek kontrakt z klubem ze
Starzyńskiego 6/8 podpisał Konrad Koźmiński. Jest to 27-letni
napastnik, który ostatnio występował w Zagłębiu Sosnowiec.
Jesienią zagrał w pięciu meczach
(wliczają w to Puchar Polski)
i zdobył w nich dwie bramki.
Z Pelikanem związał się roczną
umową.

Łowiczanie w Ostrowcu mieli nawet karnego, ale gola nie zdobyli...

Oprócz tego trener Piotr
Stach przyglądał się kolejnym
zawodnikom. O angaż w Łowiczu stara się Paweł Krzysztoporski. Zawodnik ten na testach
w grodzie Pelikana przebywał
już latem, ale wtedy z różnych
przyczyn nie udało się podpisać
kontraktu.
Do tej pory w tym sezonie
występował w Energetyku ROW
Rybnik. Po raz kolejny w meczu
sparingowym zagrał nigeryjski
pomocnik Wigier Suwałki – Michael Olakitan Sanni. Z Pelikanem w najbliższym czasie będzie również trenował Wojciech
Benk, który ostatnie dwa sezony
występował w greckiej II lidze

Piłka nożna | Przygotowania Pelikana II do rundy wiosennej

Pogrom rezerw
PELIKAN II ŁOWICZ	
MSZCZONOWIANKA MSZCZONÓW	

0 (0)
6 (2)

Bramki: Tomasz Sieński 3, Robert Wilk, Michał Adamczyk i Miller.
Pelikan II: Rusek – Osowski (60 Plichta), Demidowicz, Górski (55 Fronczak), Gajda – Kuc (46 Krzeszewski), Dziedziela (46 Janik), Bolimowski
– Sut (65 Szakiel) – Grenda (46 Jarosz), Ługowski (46 Piechowski).
Mszczonowianka: I połowa: Czarnecki – Pastewka, Makowski, Walczak,
Choderski – Skórzyński, Jankowski, Dumała S., Adamczyk – Dąbrowski,
Wilk; II połowa: Czarnecki – Łapiński, Walczak, Gołka, Pastewka – Skórzyński (60 Kustosz), Zając, Sieński, Miller, Wilk (60 Strojczyk), Dąbrowski.

Łowicz, 30. stycznia. Ten
dzień nie będzie miło wspominany przez piłkarzy rezerw Pelikana Łowicz. W meczu sparingowym mierzyli się oni z IV-ligową
Mszczonowianką Mszczonów
występującą w grupie mazowieckiej. Piłkarze z Mazowsza
wiosną będą chcieli powalczyć
o awans. Łowiczanie występują
w tej samej klasie rozgrywkowej tyle, że w grupie łódzkiej.
Znajdują się na ostatnim miejscu
w tabeli i spełnieniem ich marzeń
byłoby utrzymanie się w lidze.
W sobotę wyraźnie było widać różnicę na boisku. Mszczonowianie rozbili gospodarzy
wygrywając aż 6:0. Do przerwy
goście prowadzili dwoma bramkami. Dwa trafienia dla przyjezdnych zdobyli byli piłkarze
Ptaków. Ładnym, technicznym
uderzeniem popisał się Robert
Wilk, który zimą opuścił Ło-

wicz, a inną z bramek zdobył
Michał Adamczyk. Popularny
„Misiek” rozegrał zimą jeden
mecz sparingowy w barwach
Pelikana, ale ostatecznie nie doszedł do porozumienia z klubem
ze Starzyńskiego i wiosną zasili
szeregi Mszczonowianki.
Warto zaznaczyć, że łowiczanie tego dnia wystąpili niemal w
juniorskim składzie i z góry byli
skazani na porażkę. Mateusz Lis

Młoda drużyna Pelikana II (trener Jarosław Rachubiński) otrzymała
srogą lekcję futbolu od Mszczonowianki.

(3 poziom). Wymienieni piłkarze z Pelikanem potrenują co
najmniej jeszcze przez tydzień.
Szkoleniowiec jest także bardzo zadowolony z postawy młodego obrońcy Kamila Szymury.
Jest to dziewiętnastoletni wychowanek MOSiR Jastrzębie Zdrój,
który od ostatnich kilku sezonów związany jest z Górnikiem
Zabrze. Trener Stach przyznał,
że jest bardzo zadowolony z postawy młodego gracza i chętnie
widziałby go w swoim zespole.
Stach przyznał, że chciałby również, żeby szeregi łowickiego
Pelikana zasiliło dwóch piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała.
Jeden z nich to pomocnik Da-

mian Chmiel, a drugi napastnik
Krzysztof Zaremba, które ostatnie pół roku przebywał na wypożyczeniu w Wiśle Płock.
Tymczasem szans na angaż
w drużynie biało-zielonych nie
mają już: Tomasz Lewandowski
oraz Sylwester Buga. Pierwszy
z nich to stoper Tura Turek, który
zagrał w dwóch sparingach Pelikana i w obu to on zawinił przy
utracie jednej z bramek. Z kolei
Buga to napastnik czwartoligowej Jutrzenki Cegłów. W sobotę
wystarczył tylko kwadrans, aby
trener Stach podziękował temu
piłkarzowi.
Tego dnia na murawie zabrakło dwóch piłkarzy. Kontuzjo-

Tenis stołowy | III WTK Seniorów

Wysokie miejsca naszych
Łódź, 24 stycznia. Spora grupa zawodników z Ziemi Łowickiej wystartowała w Łodzi III
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorek i Seniorów
w tenisie stołowym.
Wśród pań zawody wygrała Katarzyna Ślifirczyk (MKS
Jedynka Łódź), która w finale
pokonała swoją koleżankę klubową – Magdalenę Kurzawę,
a wysokie szóste miejsce zajęła
łowiczanka – Ksenia Włuczyńska (UMKS Księżak Łowicz).
Rywalizację seniorów wygrał
Krzysztof Zieliński (GUKS
Gorzkowice), który pokonał
w finale Bartłomieja Dulębę
(MKS Jedynka Łódź). Najlepiej
z zawodników z naszego regionu
wypadł łowiczanin – Piotr Podsędek (ŁTSR Łask), który zajął
wysokie siódme miejsce, pokonując po drodze m.in. liderów
UKS Bednary – rozstawionego
w turnieju z numerem „3” – Kamila Łażewskiego 3:2 i swojego
klubu z Łasku – Łukasza Posmyka 3:1.
Ogromną
niespodziankę
w łódzkim turnieju sprawił podopieczny trenera Cezarego Znyka – Mateusz Podsędek (UMKS
Księżak Łowicz), który pokonał
rozstawionego z numerem „2” zawodnika LKS Omegi Kleszczów
– Piotra Chrostowskiego 3:2. p
Seniorki: 1. Katarzyna Ślifirczyk
(MKS Jedynka Łódź), 2. Magdalena Kurzawa (MKS Jedynka Łódź),

Piotr Podsędek wywalczył w rywalizacji seniorów bardzo wysokie
siódme miejsce w województwie.
3. Anna Wosik (MKS Jedynka
Łódź), 4. Aleksandra Ślązak (ULKS-ASTS Łask), 6. Ksenia Włuczyńska (UMKS Księżak Łowicz), 17-21:
Wiktoria Guzek (UMKS Księżak
Łowicz).
Seniorzy: 1. Krzysztof Zieliński
(GUKS Gorzkowice), 2. Bartłomiej Dulęba (MKS Jedynka Łódź),
3. Przemysław Korzec (GUKS
Gorzkowice), 4. Jarosław Nitek
(ULKS Moszczenica), 9-12: Kamil
Łażewski (UKS Bednary) i Krzysztof Placek (UKS Bednary), 13-16:
Piotr Uczciwek (UKS Bednary),
17-24 Cezary Znyk (UMKS Księżak
Łowicz), Jakub Placek (UKS Bednary) i Mateusz Podsędek (UMKS
Księżak Łowicz).

wany jest Krystian Bolimowski, a na meczu nie stawił się
testowany Tomasz Janik. Jego
obecny klub – Skałka Żabnica – nie wyraził zgody, aby ten
zawodnik trenował na tę chwilę
z Pelikanem. Trener Stach zaznacza jednak, że zawodnik ten
jest w Łowiczu bardzo potrzebny i obecnie oba kluby prowadzą
rozmowy.
Po zamknięciu tego wydania
w środę odbył się mecz sparingowy Pelikana ze Zniczem
Pruszków. Tymczasem w sobotę
biało-zieloni zmierzą się na stadionie OSiR w Łowiczu z MKS
Mława. Początek tego spotkania
o godz. 13:00.
Mateusz Lis

Tenis stołowy
III WTK kadetów

Drugi raz
był drugi
Łódź, 31 stycznia. Bardzo
dobrze w rozgrywanym
w Łodzi III Wojewódzkim
Turnieju Kwalifikacyjnym
Kadetek i Kadetów w tenisie
stołowym wypadł ł
owiczanin – Mateusz
Podsędek. Zawodnik UMKS
Księżak zajął drugie miejsce
ulegając jedynie
w finale zawodnikowi Burzy
Pawlikowice – Bartłomiejowi
Maczużakowi 3:1. Mateusz
drugi raz w tym sezonie zajął
drugie miejsce.
W Łodzi grała także inna
podopieczna trenera Cezarego
Znyka – Anna Nowakowska,
która ostatecznie skończyła
zawody na miejscach 9-12. p
Kadetki: 1. Patrycja Mazurek
(UMLKS Radomsko), 2. Kinga
Musiał (UMLKS Radomsko), 3.
Julia Ślązak (ULK-ASTS Łask),
4. Paulina Stachecka (MLUKS
Dwójka Rawa Maz.), 9-12. Anna
Nowakowska (UMKS Księżak
Łowicz).
Kadeci: 1. Bartłomiej Maczużak
(GLKS Burza Pawlikowice),
2. Mateusz Podsędek (UMKS
Księżak Łowicz), 3. Arkadiusz
Kukla (MLUKS Dwójka Rawa
Maz.), 4. Grzegorz Sitarek
(MLUKS Dwójka Rawa Maz.).

Sport

Ekonomik
znowu najlepszy

Pierwszy kontrakt
podpisany

w futsalu. str. 36

Pelikan jednak przegrał
swój drugi sparing. str. 39
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Koszykówka|16. kolejka II ligi męskiej

Zdecydowała
ostatnia kwarta
POGOŃ PRUDNIK 	
KSIĘŻAK ŁOWICZ	

81 (17, 12, 31, 21)
69 (17, 27, 19, 6)

Księżak: Bartosz Włuczyński 27, Robert Kucharek 16 (1x3), Kacper Kromer 14, Wojciech Kukuczka 8 i Michał Snochowski 2 oraz Jakub Pietrzko
2, Bartosz Pełka 2 i Kamil Drelich. Pogoń: Kacper Stalicki 27 (1x3), Marcin
Łakis 22 (2x3), Tomasz Madziar 5 i Paweł Janikowski 3 (1x3) oraz Wojciech Suprun 4, Szymon Kucia 15 (2x3), Bartosz Trytek 5, Jarosław Oleksy,
Tomasz Kubiak i Krzysztof Bolibrzuch. Sędziowali: Krzysztof Krajewski i
Wojciech Majcherowicz.

Prudnik, 30 stycznia. Szóstej
porażki w tym sezonie doznała ekipa łowickiego Księżaka.
W minioną sobotę nasz zespół
zagrał mecz 16. kolejki II ligi
grupy B w Prudniku z tamtejszą
Pogonią. W pierwszym pojedynku na swoim terenie łowiczanie zdecydowanie wygrali
76:56, jednak tym razem musieli
pogodzić się z porażką 69:81.
O porażce zadecydował ostatnia
kwarta przegrana aż 6:21 Do
Prudnika nie pojechali Krzysztof Morawiec i Przemysław Grabowski, którzy razem z ŁKS byli
na meczu w Stargardzie Szczecińskim. Morawiec zagrał 36.
minut i był najlepszym strzelcem ŁKS, zdobywając piętnaście punktów, a ŁKS wygrał
ze Spójnią 78:73. Na rozgrzewce
kontuzji doznał Adrian El-Ward
i nie pojawił się na parkiecie.
Zatem trener łowiczan miał do
dyspozycji tylko dziewięciu zawodników.
Zespół trenera Cezarego
Włuczyńskiego w pierwszej
odsłonie badał rywala, a wynik

cały czas był w okolicach remisu. Po dziesięciu minutach było
17:17.
W drugiej kwarcie łowiczanie
zagrali bardzo dobrze w obronie
i w szybkim ataku. Po dobrych
zbiórkach w obronie Wojciecha
Kukuczki, akcje kończyli głównie Robert Kucharek, Kacper
Kromer i Bartosz Włuczyński.
Do przerwy nasza drużyna odskoczyła na piętnaście punktów,
prowadząc 44:29. Wydawało
się, że mecz jest pod kontrolą
i było tak do 29. minuty. Sędziowie odgwizdywali przewinienia,
a najczęściej faulowany był Włuczyński, który był bezbłędny na
linii rzutów wolnych, trafiając
siedemnaście razy na siedemnaście prób.
Przy wyniku 63:52 w 29.
minucie coś się zacięło. Kibice
zaczęli głośno wyrażać niezadowolenie z pracy arbitrów i ci
chyba lekko się przestraszyli
i już byli „mniej dokładni”.
W ostatniej minucie świetnie
spisał się Kacper Stalicki, który
zdobył osiem punktów z rzędu

i przewaga Księżaka stopniała do trzech oczek. Początek
ostatniej odsłony należał do gospodarzy, którzy wykorzystali
straty Księżaka w ataku. W 33.
minucie Pogoń wygrywała już
68:63 i panowała na boisku do
końcowego gwizdka. Księżacy
w ostatniej kwarcie zdołali zdobyć tylko sześć punktów i ostatecznie przegrali 69:81.
Po meczu w Prudniku trener
Włuczyński powiedział: Graliśmy dobrze i skutecznie do
29. minuty. W trzeciej kwarcie prowadziliśmy piętnastoma
punktami i gospodarze mocno
się denerwowali. Po przewinieniu technicznym dla zawodnika
Pogoni cała sala zaczęła skandować „Sędzia…”. Zrobiło się
nerwowo i chyba sędziowie
przestraszyli się kibiców, którzy
siedzieli dosłownie przy boisku.
Zresztą my ławki rezerwowych
mieliśmy też na trybunach razem z kibicami. Ta atmosfera nie
pomogła nam. Sędziowie zaczęli podejmować dziwne decyzje,
trochę brakło sił i mecz przegraliśmy. W ostatnich minutach
pilnowaliśmy wyniku, żeby nie
przegrać więcej niż dwadzieścia
oczek, bo to może być ważne
przy takiej samej liczbie punktów jak Pogoń.
Kolejny mecz Księżacy zagrają w Łowiczu już w niedzielę
7 lutego 2010 roku o godz. 18.30,
a rywalem będzie wielokrotny
mistrz Polski – WKS Śląsk Wrocław.
zł

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 4 lutego:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3;
Powiatowa Licealiada Szkolna
w koszykówce dziewcząt;
Piątek, 5 lutego:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3;
Powiatowa Licealiada Szkolna
w koszykówce chłopców;
 15.30-20.00 – hala OSiR
nr 2, ul. Topolowa 2;
finały XI edycji Amatorskich
Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej;
Sobota, 6 lutego:
 10.00-13.00 – hala
sportowa OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; 11. kolejka IV ligi
ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 10.00 – stadion OSiR w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej:
Pelikan II Łowicz (IV liga)
– Mazovia Rawa Mazowiecka;
 13.00 – stadion OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
sparingowy mecz piłki nożnej:
Pelikan Łowicz (II liga) – MKS
Mława;
 13.00-16.00 – hala
sportowa OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; 12. kolejka III ligi
ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
 16.00-19.00 – hala OSiR
nr 1, ul. Jana Pawła II 3;
12. kolejka II ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 19.00-20.00 – hala
sportowa OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; I runda Pucharu
Burmistrza Łowicza w futsalu;
W Prudniku zagrał Kacper Kromer, ale z ŁKS pojechał Krzysztof
Morawiec.

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 4.02.2010 – 10.02.2010

Koszykówka| II liga

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska znajduje się na skraju układu wysokiego
ciśnienia z centrum nad zachodnią Rosją.

Bez zmiany
Co prawda Księżak w 16. kolejce II ligi koszykówki męskiej
przegrał po raz szósty w sezonie,
ale mimo to wciąż zajmuje wysokie piąte miejsce.
p

Czwartek:
Zachmurzenie umiarkowane i duże.
Miejscami słabe opady śniegu.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr zachodni i południowo-zachodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 5 st. C do - 4 st. C.
Temp. min w nocy: - 10 st. C do - 11 st. C.

16. kolejka II ligi: Pogoń Prudnik - Księżak Łowicz 81:69, AZS
Poznań - Obiekty Wrocław 95:66,
MKS Skierniewice - Open Pleszew
76:87, AZS Kutno - KKS Siechnice
112:61, Śląsk - AZS Opole 80:73.
Mecz: Stal - Kłodzko i OSSM Wrocław - AZS Szczecin przełożono.

Piątek - Sobota - Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami
śniegu. Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia. W opadach słaba.
Wiatr południowy i południowo-wschodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 6 st. C do - 3 st. C.
Temp. min w nocy: - 6 st. C do - 5 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane i duże.
Miejscami słabe opady śniegu.
Widzialność umiarkowana i dobra, zamglenia.
Wiatr południowo- wschodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 3 st. C do - 1 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 8 st. C.

1. Open Basket Pleszew 16 30 1416:1022
2. AZS Radex Szczecin 15 29 1432:1105
3. AZS PP Poznań

16 29 1376:1179

4. AZS WSGK Kutno

16 27 1497:1248

5. Księżak Łowicz

16 26 1327:1214

6. Doral Nysa Kłodzko

16 25 1229:1298

7. AZS PO Opole

15 24 1102:1025

8. Pogoń Prudnik

16 23 1152:1173

9. MKS Skierniewice

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

10. Śląsk Wrocław

16 22 1313:1292
16 22 1211:1276

11. WKK Obiekty Wrocław 16 20 1123:1365
12. Stal Ostrów Wlkp.

14 19 1143:1175

13. OSSM Wrocław

16 17 1074:1520

14. KKS Siechnice

16 16 1003:1506

Niedziela, 7 lutego:
 9.00-22.00 – hala sportowa
OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3;
I runda Pucharu Burmistrza
Łowicza w futsalu;
 9.00 – hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa
2; turniej wojewódzkiej ligi
koszykówki żaków U-12:
godz. 10.00: Księżak Łowicz
– MSZS I Kutno, Start Łódź
– MSZS II Kutno, godz. 11.30:
Start Łódź – MSZS I Kutno
i Księżak Łowicz – MSZS II
Kutno;
 18.30 – hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu, ul.
Topolowa 2; mecz 17. kolejki
II ligi koszykówki męskiej:
Księżak Łowicz – Śląsk
Wrocław;
Czwartek, 11 lutego:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Rejonowa
Licealiada Szkolna
w koszykówce chłopców. p

