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Łowicz | Osiedle Górki

3,5 tysiąca mieszkańców
pozostawię bez wody?

Od 10 lutego właściciel działki przy Łęczyckiej, na której znajduje się
uszkodzony miejski wodociąg zasilający całe os. Górki (w sumie 3,5
tys. mieszkańców), nie zezwala na jego naprawę. Woda płynie obecnie
rurą awaryjną, która może jednak w każdej chwili ulec uszkodzeniu.
– W ostateczności osiedle
zostanie zasilone z wodociągu
należącego do gminy Łowicz,
woda będzie jednak mocno
zanieczyszczona, bo zostanie
odwrócony jej bieg w rurach
– powiedział nam burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, który

dodał, że za wodę miasto będzie
musiało gminie zapłacić.
Kilka lat temu – po pogłębieniu koryta Uchanki – poziom
wody w niej znacznie się obniżył, rura, która dotąd zasilała
w wodę osiedle, znalazła się
nad poziomem wody. Dlatego ułożono obejście, wykonu-

jąc przecisk pod dnem rzeki. To
właśnie na tym obejściu, które
miało być bezpieczniejsze, doszło do rozszczelnienia. Stara rura pozostała jako awaryjna. Od kiedy płynie nią woda,
pracownicy Zakładu Usług Komunalnych dokonali jej docieplenia. Mimo to, nadal jest na-

Rzut okiem | Półkolonie w SP 4

rażona na wahania temperatur.
Jak powiedział nam dyrektor
zakładu Cezary Kołodziejski,
do jej uszkodzenia może dojść
w każdej chwili.
Pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych w Łowiczu mogliby dokonać naprawy w kilka godzin, ale uszkodzony fragment wodociągu, jak i zasuwy
sterujące przepływem wody
znajdują się na prywatnym terenie Tadeusza Siewierskiego,
który nie zgadza się, by pracownicy ZUK weszli na jego
teren. Od momentu, w którym

doszło do awarii, do chwili
obecnej rozmawiał z nim m.in.
burmistrz Krzysztof Kaliński,
prosząc o podanie warunków
dokonania naprawy i korzystania z infrastruktury wodociągowej znajdującej się na jego terenie. Burmistrz powiedział nam,
że właściciel gruntu nie jest zainteresowany porozumieniem
w tej sprawie.
Tadeusz Siewierski nie chciał
z nami rozmawiać o powodach
swego postępowania, choć
dwukrotnie go do tego nakłanialiśmy. 
str. 3

PKP | Łowicz – Łódź

Remont torów do Łodzi
znów realny

Kulig. Po raz pierwszy od kilku lat udało się zorganizować w czasie ferii zimowych dla dzieci z półkolonii kulig
w Nieborowie. O wrażeniach z zimowej wyprawy piszemy więcej na str. 9. 
REKLAMA

Jesienią przyszłego
roku na tory pomiędzy
Łowiczem a Łodzią
mają powrócić pociągi
pasażerskie.

począć się na początku trzeciego kwartału tego roku,
a planowo zakończyć latem
2011 roku. Na trasę Łowicz –
Łódź mają powrócić pociągi
pasażerskie. Ile będzie kursów
dzisiaj, nikt jeszcze nie wie.

Rewitalizacja linii ma zostać
przeprowadzona w ciągu jednego roku. Odkładany od lat generalny remont torów pomiędzy Łowiczem a Łodzią wydaje
się być coraz bardziej realny.
Zwłaszcza że PKP Polskie Linie Kolejowe SA mają wstępnie
przyznane 83 mln zł unijnego
dofinansowania na rewitalizację linii kolejowej na odcinku
z Łowicza do Zgierza. Całkowity koszt robót to 146,4 mln
zł. Nie podpisano jednak jeszcze umów. Roboty mają roz-

Nie za 66, to może
za 83 mln zł?
Nie pierwszy zresztą raz
kolejarze dają pasażerom nadzieję. Już niespełna rok temu
PKP PLK SA zrezygnowały
z wstępnie przyznanego dofinansowania inwestycji z Unii
w kwocie około 66 mln zł.
PKP zrezygnowały dlatego,
że miały szansę na pozyskanie wyższego dofinansowania
z innego unijnego konkursu
w ramach RPO na lata 20072013. 
str. 5

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.

Bródka pobiegnie
w weekend
Przypominamy, że na 21 lutego miedzy godz. 1.15 a 3.00
w nocy czasu polskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver planowany
jest bieg panczenisty z Domaniewic – Zbigniewa Bródki.
26-letni Bródka, który swoją
przygodę z łyżwiarstwem szybkim zaczynał przed laty na tafli
przy szkole w Domaniewicach,
teraz reprezentuje Polskę w rywalizacji na dystansie 1500 m.
Bieg naszego zawodnika można będzie oglądać na kanałach
sportowych i w Nocnym Bloku
Olimpijskim w TVP1.  str. 3

Prezydent Kaczyński
będzie w Łowiczu?
Lech
Kaczyński
wraz
z małżonką został zaproszony na 10 września do Łowicza.
Tego dnia planowane są obchody 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
oraz 29. rocznicy ogłoszenia
stanu wojennego. 
str. 3

Usiłowanie
rozboju na dworcu
Pod dozorami policyjnymi
pozostają dwaj mieszkańcy Łowicza, którzy usiłowali dokonać w sobotę, 13 lutego w nocy
rozboju na dworcu PKP Łowicz
Główny. Sprawcy w wieku 18
i 20 lat zostali zatrzymani tuż
po zdarzeniu. Z ustaleń policji wynika, że ok. godz. 21 do
38-letniego mężczyzny, który przebywał na dworcu, podeszło dwóch nieznanych mu mężczyzn. Jeden z nich uderzył go
w twarz i obydwaj próbowali mu
wyrwać torbę podróżną. Nie udało im się i uciekli. Wezwany na
miejsce patrol policji zatrzymał
sprawców przy ul. 3 Maja. Grozi im do 12 lat więzienia. mak
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Policja | Uwaga na oszustów

Powiat | Powiatowa Straż Pożarna

Znowu próbują wyłudzać
metodą na wnuczka

Młoda kadra w straży

Co najmniej kilka osób
z Łowicza i okolic odebrało
w ostatnich dniach telefony
od osób podających się za
wnuczków poszkodowanych
w wypadku lub ich
znajomych.
To próby dokonywania
oszustw tzw. metodą na wnuka
czy na kuzyna. Tym razem jednak przestępcom nie udało się
nikogo oszukać. Policja apeluje o natychmiastowe zgłaszanie
każdej takiej próby wyłudzenia
pieniędzy pod numer alarmowy
997 i 112. Warto też porozmawiać ze starszymi domownikami
i zwrócić im uwagę, że dochodzi do próby takich wyłudzeń.
Sposób działania jest zawsze
bardzo podobny. Na ofiary

wybierane są osoby starsze,
mieszkające samotnie. Oszuści kontaktują się z pokrzywdzonymi telefonicznie, podając
się za kogoś z rodziny, najczęściej dawno niewidzianego kuzyna czy wnuka. Powołując się
na sytuację wymagającą szybkiej gotówki – jak np. okazjonalny zakup samochodu lub
wypłata odszkodowania innej
osobie pokrzywdzonej w kolizji – proszą o pożyczkę. Uprzedzają, że po pieniądze przyjdzie kolega lub taksówkarz. W
każdym przypadku odbierającym gotówkę jest osoba nieznana pokrzywdzonemu. Wszystko odbywa się w krótkim czasie
w taki sposób, aby nie dać ofierze
okazji na zastanowienie i ewentualny kontakt z rodziną. Dopiero po czasie okazywało się, że
rzekomy kuzyn czy wnuk nigdy

nie pożyczał pieniędzy i nie doszło do żadnej „nagłej sytuacji”.
– Zalecamy wzmożoną czujność we wszelkich sytuacjach,
w których w grę wchodzą pieniądze. Jeśli okaże się, że dzwonił oszust, należy jak najszybciej
powiadomić policję – powiedziała nam rzeczniczka prasowa
łowickiej Komendy Powiatowej
Policji mł. asp. Urszula Szymczak. Jeśli już doszło do przekazania pieniędzy nieznajomemu,
cenne będą spostrzeżenia dotyczące wyglądu, opisu cech zewnętrznych, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie
portretu pamięciowego.
Przypomnijmy, że do pierwszego takiego wyłudzenia
w Łowiczu doszło 19 listopada
ubiegłego roku w godzinach 1111.30 w domu jednorodzinnym
przy ul. Jana Pawła II w Łowi-

Łowicz | Strażacy apelują

czu. Na telefon starszej kobiety zadzwonił mężczyzna, który
podał się za jej wnuczka. Poinformował, że natychmiast potrzebuje pieniędzy, ponieważ
miał wypadek. Po chwili zadzwonił ponownie, informując,
że osobiście nie przyjedzie, ale
po odbiór pieniędzy przybędzie
kolega. Nieznany jej mężczyzna przyjechał po kilku minutach do jej mieszkania i odebrał
26 tysięcy złotych. 79-letnia
kobieta wydała pieniądze, nie
upewniając się wcześniej, czy
jest to prawda. Do podobnego
zdarzenia doszło też 23 listopada. W tym przypadku 85-letnia
kobieta straciła 15 tysięcy złotych. Kolejne oszustwo miało
miejsce 24 listopada. Ofiarą padła 73-letnia mieszkanka Łowicza. Oszustowi oddała 6 tysięcy
złotych. 
mak

– Tak młoda kadra w PSP
w Łowiczu spowodowana jest
zapewne kilkoma czynnikami –
wyjaśniał komendant PSP Piotr
Błaszczyk podczas sprawozdania z działalności powiatowej straży w czasie sesji Rady
Powiatu. – Po pierwsze w poprzednim roku odeszło na emeryturę trzech strażaków, po drugie, żeby pracować w straży,
trzeba być sprawnym fizycznie.
Błaszczyk odpowiadał na zapytanie radnego Jerzego Wolskiego, który był zdziwiony, że
w łowickiej straży nie pracu-

Łowicz | Przestępstwa drogowe

Pijany rowerzysta zatrzymany
Kilkanaście metrów od budynku Komendy Powiatowej
Policji, przy ulicy Bonifraterskiej w Łowiczu, zatrzymany
został 9 lutego 50-letni pijany
rowerzysta, mieszkaniec Łowicza. Badanie alkosensorem
wykazało, że miał 0,66 mg/
dm3 alkoholu w powietrzu wy-

Policja | Kontrole autokarów

Apel o usuwanie śniegu i lodu Do tej pory bez uwag
– W związku z obecną sytuacją zwracamy się z apelem do
właścicieli, zarządców i użytkowników budynków o usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodu, jakie zalegają m.in. na
rynnach czy gzymsach, a szczególnie nad miejscami, gdzie
mogą przechodzić osoby postronne, to jest nad wejściami
do budynków, chodnikami itp.
– podkreśla st. kpt. Krzysztof
Jędrachowicz – rzecznik prasowy KP PSP w Łowiczu, dowódca Jednostki Ratowniczo–
Gaśniczej.
Usuwanie nawisów śnieżnych
czy sopli należy do obowiązków władających obiektami.
Osoby te ponoszą odpowiedzialność cywilną za stwarzanie potencjalnego zagrożenia,
ponadto w przypadku spowodowania urazu, zagrożenia dla
życia lub zdrowia człowieka np.
przechodnia uderzonego takim
spadającym z dachu lub balko-

Kolizja na
skrzyżowaniu
Jedna osoba została poszkodowana w kolizji, do której doszło 10 lutego ok. godz. 18 na
skrzyżowaniu ul. Mickiewicza
i Ułańskiej w Łowiczu. Kierujący samochodem Opel Astra
wymusił pierwszeństwo przejazdu nie dostosowując się do
znaku „Stop”. Uderzył w niego samochód Renault Megane.
Poszkodowany został 50-letni
Bogdan K. Kierujący Oplem
został ukarany mandatem.  mak

Wzmożone kontrole autokarów i samochodów osobowych,
którymi podróżują dzieci, prowadzą policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego łowickiej
Komendy Powiatowej Policji.
Od początku ferii skontrolowanych zostało kilka autobusów.
Policjanci sprawdzają sposób
przewożenia dzieci, trzeźwość
kierowców i ich uprawnienia.
Zwracają również uwagę na
prędkość jazdy. Policja zachęca
do zgłaszania planowych wy-

Strażacy zawodowi oraz ochotnicy pomagają usuwać z dachów sople
i śnieg (odpłatnie), ale właściciele powinni w pierwszej kolejności sami
zatroszczyć się o ich usunięcie.

nu nawisem śnieżnym lub lodem ponoszą także odpowiedzialność karną.
Realizacja
wspomnianego
obowiązku nie powinna ograniczać się wyłącznie do zaalarmowania sił ratowniczych – np.

PSP. – Najpierw zarządzający
obiektem powinien podjąć samodzielne działania, a w przypadku braku możliwości ich
podjęcia zlecić innej osobie lub
podmiotowi – dodaje kpt. Jędrachowicz. 
eb

Łyszkowice | Krwiodawstwo

Strażacy będą
oddawali krew
Akcja honorowego oddawania krwi w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łyszkowicach zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 21 lutego
w godzinach od 10.00 do 13.00.
Organizatorzy zachęcają do
oddawania krwi nie tylko strażaków działających w OSP,
ale również wszystkich innych

mieszkańców gminy. Akcja
honorowego oddawania krwi
wraca do Łyszkowic po dłuższej przerwie. Łowicki oddział
PCK, który koordynuje akcję,
wyszedł z inicjatywą organizowania cyklicznych akcji w gminach. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Łodzi. mak

jazdów zorganizowanych. Jeżeli planujemy wyjazd, dzień lub
dwa wcześniej można zgłosić
policji potrzebę przeprowadzenia kontroli.
Rodzice powinni wezwać policję także w sytuacji, gdy na
miejsce zbiórki podjedzie autokar, do którego będą mieć podejrzenia, że jest niesprawny
lub zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że może być
pod wpływem alkoholu. Pewne
informacje dotyczące przygoto-

Powiat | Straż Pożarna

O pożarach na sesji
– Czy mógłby pan komendant powiedzieć, od czego jest
uzależniona liczba pożarów?
– pytał podczas sesji Rady Powiatu Łowickiego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
w Łowiczu radny Jerzy Wolski . – Bo w niektórych gminach zanotowano spadek,
a w niektórych wzrost, czym

je nikt, kto miałby powyżej 50
lat. Dziesięciu strażaków jest
w wieku poniżej 30 lat, 28 mieści się w przedziale wiekowym
31 - 40 lat, a 23 jest między 41
a 50 rokiem życia. – Niewątpliwie do takiego stanu rzeczy
przyczynia się również to, że co
roku strażacy są szczegółowo
badani, by sprawdzić ich, czy
nadają się do służby – podkreślał Błaszczyk. – Nie ukrywajmy, że po kilkudziesięciu latach
służby ich zdrowie i kondycja
często nie pozwala na dalszą
pracę w straży. 
jr

to jest spowodowane? Wzrost
ilości zdarzeń, do których byli
wzywani strażacy, nastąpił
w ostatnim roku w gminie Chąśno, Kiernozia i Kocierzew.
Spadek zanotowano w gminach Łowicz, Domaniewice,
Zduny, miasto Łowicz, Nieborów i Łyszkowice. Z kolei liczba
ta w gminie Bielawy utrzymała

dychanym z płuc. Po weryfikacji danych osobowych okazało
się, że był już karany za jazdę
rowerem po pijanemu. Sąd Rejonowy w Łowiczu w ubiegłym
roku orzekł wobec niego kilkuletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, w tym również
rowerów. 
mak

wania pojazdu i kierowcy mogą
uzyskać sami, np. prosząc o okazanie badania technicznego autokaru, sprawdzając, ile pojazd
ma lat, jaki przebieg lub np.
oglądając opony.
Według przepisów ruchu
drogowego, na pojeździe przewożącym grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat należy umieścić tablice z symbolem
dzieci. Kierowca zobowiązany jest też do włączenia świateł
awaryjnych podczas wsiadania
i wysiadania dzieci. Kontrole autokarów przeprowadzają także inspektorzy łowickiej
placówki Inspekcji Transportu
Drogowego. 
mak

się na tym samym poziomie. –
Zdarzenia, do których jeżdżą
strażacy, spowodowane są zazwyczaj nieostrożnością ludzi –
jak np. nieumyślne zaprószenie
ognia itp. – wyjaśnił komendant
Powiatowej Straży Pożarnej
w Łowiczu Piotr Błaszczyk. –
Wadliwą instalacją elektryczną
czy warunkami atmosferycznymi, jak np. tegoroczne opady
śniegu, podczas których strażacy wielokrotnie interweniują
poprzez oczyszczanie dachów
ze śniegu. 
jr

KRONIKA POLICYJNA | 12.02.–14.02 2010
12 lutego około godziny 8.10
na ulicy Jana Pawła II w Łowiczu
doszło do kolizji autobusu marki
Setra z samochodem osobowym
marki Seat Cordoba. Kierujący
autobusem nie zachował należytej
ostrożności i uderzył w tył skręcającego w lewo samochodu osobowego. Żaden z kierowców nie odniósł
poważniejszych obrażeń, które
wymagałyby hospitalizacji. 49-letni

kierowca autobusu za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem
i otrzymał 6 punktów karnych.
14 lutego około godziny 21
na ulicy Stanisławskiego w Łowiczu
36-letni mieszkaniec Łowicza wybił
łomem szybę w sklepie spożywczym i usiłował ukraść towar. Został
zatrzymany przez patrol policji. Postawiono mu zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Prokuratura

Rejonowa w Łowiczu zastosowała
wobec niego dozór policyjny.
Komisariat Policji w Bolimowie przyjął zgłoszenie o tym, że
w okresie od 7 do 14 lutego nieznani sprawcy – po wyłamaniu
okiennic, a następnie wybiciu szyby w oknie domku letniskowego w
Joachimowie - Mogiłach – skradli
ze środka artykuły spożywcze oraz
alkohol.
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Czy dworzec PKP
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zmieni swoje oblicze. str. 20-21
Powiat | Sesja Rady Powiatu

Poszukiwania wiceprzewodniczącego
Z wnioskiem o powołanie
wiceprzewodniczących
w Radzie Powiatu
Łowickiego wystąpili na
sesji Rady Powiatu 9 lutego
radni komisji rewizyjnej
do przewodniczącego Rady
Powiatu Marcina Kosiorka,
który od kilku miesięcy
jako jedyny jest członkiem
prezydium.
Stało się to po rezygnacji
Krzysztofa Janickiego i Edwarda Chądzyńskiego, którzy kilka miesięcy temu – po kilkakrotnych próbach odwołania
Kosiorka, postanowili, że nie
chcą zasiadać razem z obecnym przewodniczącym Rady

Powiatu. Co się zmieniło? –
Myśleliśmy, że przewodniczący Kosiorek będzie starał się
powołać kogoś na stanowisko
wiceprzewodniczącego, jednak tak się nie stało – mówi
w rozmowie z NŁ już po sesji radny Michał Śliwiński –
Dlatego wystosowaliśmy taki
wniosek. Na pytanie, czy opozycja ma jakieś kandydatury,
Śliwiński odpowiada, że nie,
ale po chwili dodaje, że mówi
tylko w imieniu klubu PSL,
a przecież jest jeszcze dwóch
opozycyjnych radnych niezrzeszonych: Eugeniusz Bobrowski
i Krzysztof Janicki. – Dlatego koalicja rządząca ma możliwość wybrania osoby na to
stanowisko nie tylko ze swoich
szeregów – wyjaśnia Śliwiński.

Marcin Kosiorek. Prezydium Rady Powiatu od czasu rezygnacji zastępców przewodniczącego jest jednoosobowe.

– Jestem zadowolony z propozycji, bo zawsze byłem zdania, żeby w prezydium zasiadali również przedstawiciele
opozycji – mówił na sesji Kosiorek. – Uważamy, że jedna osoba w prezydium to naprawdę za mało, by działało
ono sprawnie i bez zakłóceń – mówił Śliwiński podczas sesji. – Przewodnictwo
w radzie to nie tylko reprezentowanie jej na zewnątrz i udział
w różnych uroczystościach. To
powinien być mąż stanu.
Jednak do zakończenia obrad nie postanowiono, czy temat wiceprzewodniczących będzie jednym z punktów obrad
przyszłej sesji. Nie padły również żadne nazwiska przyszłych
kandydatur na te stanowiska. jr

Łowicz | Dotacja dla muzeum

Będzie kontynuacja prac przy kościele w Maurzycach
102 tysiące złotych
z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
otrzymało w ubiegłym
tygodniu łowickie
muzeum.
Dotacja ta przeznaczona jest
na kolejny etap rekonstrukcji zabytkowego kościoła wraz
z dzwonnicą z Wysokienic
przeniesionego przed kilkoma laty do skansenu w Mau-

rzycach. Kościół zostanie wraz
z nadchodzącym sezonem turystycznym otwarty dla zwiedzających.
W ramach pozyskanych pieniędzy kontynuowana będzie
konserwacja wyposażenia kościoła. W ubiegłym roku konserwacją późnobarokowego,
trójskrzydłowego ołtarza zajęła się pracownia konserwatorska Sabiny Szkodlarskiej z Kamiennej koło Zabierzowa, która
wygrała przetarg na te prace.
Kosztowały one łowickie muzeum około 75 tys. zł, z czego
56 tys. zł pochodziło z dotacji

3

ministerstwa kultury, a pozostała kwota ze starostwa. W tym
samym czasie zakończyły się
ponadto prace konserwatorskie ścian oraz stropu prezbiterium kościoła z Wysokienic.
Prace prowadziła firma Joanny Zajączkowskiej – Kłoda z Łodzi, która wykonała je
za 63 tys. zł, z czego 51 tys.
zł stanowiła dotacja ministerialna, a 12 tys. zł pochodziło
z kasy łowickiego starostwa.
W tym roku do konserwacji
pozostały dwa ołtarze boczne, ambona oraz chrzcielnica. Całość prac związanych

z przenoszeniem kościoła
i jego montażem kosztować ma
ponad 1 mln zł. W roku 2006
udało się zabytkowy kościół
zdemontować i przetransportować z Wysokienic do skansenu
w Maurzycach.
Łowickie muzeum jest właścicielem kościoła już od 2001
roku. Z uwagi na wysokie
koszty prac będzie to inwestycja kilkuetapowa. Obecnie dobiega już końca. Pozostanie do
wykonania konserwacja stropu. Muzeum będzie starało się
pozyskać na ten cel pieniądze
jeszcze w tym roku.

Większość prac konserwatorskich została przeprowadzona, dlatego w tym roku
kościół zostanie otwarty dla
zwiedzających skansen. Przypomnijmy, że w zamyśle kościół miał być przeznaczony
nie tylko do zwiedzania. Gdy
zostanie przywrócony do dawnej świetności, za zgodą biskupa ordynariusza mógłby
zostać konsekrowany. Wtedy byłby nie tylko elementem
skansenu, ale też miejscem,
w którym odprawiane byłyby
msze święte i inne nabożeństwa. 
eb

Bródka pobiegnie
w weekend
dokończenie ze str. 1

Dawny trener Zbyszka –
Mieczysław Szymajda zastanawia się nad zorganizowaniem
wspólnego oglądania tego sportowego wydarzenia w Domaniewicach. Zgłaszają się osoby
zainteresowane wspólnym kibicowaniem. Czy uda się zorganizować taką „olimpijską noc”
np. w szkole lub GOK – wiadomo będzie pod koniec tygodnia.
A osobiste relacje zawodnika
z pobytu w Vancouver można
czytać na blogu: http://www.
zbigniewbrodka.ottopraca.pl ewr

Prezydent Kaczyński
będzie w Łowiczu?
dokończenie ze str. 1

Organizatorami obchodów
są Solidarność Ziemi Łowickiej oraz Komitet Więźniów
Politycznych i Internowanych
Regionu Łódzkiego. Przygotowania do obchodów rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku.
Po zakończeniu ferii ogłoszony
zostanie konkurs dla młodzieży
zatytułowany „Nie ma wolności bez Solidarności”. Zwycięzcy otrzymają m.in. możliwość
wzięcia udział w lekcji z prezydentem Lechem Kaczyńskim,
jaka planowana jest 10 września
w szkołach pijarskich.
Wstępny program przewiduje m.in. przywitanie Prezydenta RP chlebem i solą na Starym
Rynku, mszę św. na Rynku celebrowaną przez bpa Andrzeja
Dziubę, posadzenie dębu niepodległości, odsłonięcie tablicy
ufundowanej przez osoby internowane.
Uroczystości trwać będą 10
i 11 września. Jednym z wydarzeń
będzie kongres więźniów politycznych i internowanych. mwk

3,5 tysiąca mieszkańców Łowicz | Klub Seniora
Skecze, piosenki i tańce na balu ostatkowym
pozostawię bez wody?
dokończenie ze str. 1

Wiemy jednak, że ma on sprecyzowane roszczenia wobec ratusza – żąda natychmiastowego
usunięcia ze swej działki wodociągu i wszystkich zasuw.
Dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski podkreślił w rozmowie
z nami, że Tadeusz Siewierski
nabył działkę od ratusza wraz
ze znajdującą się w niej siecią wodociągową i miał świadomość jej obecności. Dyrektor ZUK mówi nam, że to nie
pierwszy problem z właścicielem terenu. 27 czerwca ubiegłego roku Siewierski, zakręcając zawór na głównej nitce
sieci wodociągowej zasilającej Górki, odciął mieszkańców
na godzinę od dostaw wody
pitnej. Potem wpuścił jednak
pracowników ZUK na swoją posesję, by mogli przywrócić zasilanie w wodę. Zagroził
wówczas, że powtórzy to 4 lipca, ale już na stałe – rzeczonego słowa jednak nie dotrzymał.
Dzień wcześniej ZUK złożył
zawiadomienie do Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu na nie-

bezpieczne poczynania właściciela nieruchomości.
– Mamy nadzieję, że uda
nam się rozwiązać ten problem
bez emocji, jesteśmy otwarci na
wszelkie propozycje właściciela nieruchomości – podkreśla
burmistrz Kaliński, przy okazji
deklaruje, że przeniesienie wodociągu w pas ul. Łęczyckiej
obecnie nie jest realne.
Trwa natomiast procedura przejęcia przez miasto ślepej
części ul. Łęczyckiej od Wojewódzkiego Zarządu Dróg – powiedział. Pozwoli to na zlikwidowanie wodociągu z posesji
Siewierskiego i ułożenie go na innym gruncie. Obecnie prace prowadzone byłyby na terenie WZD
i wymagałoby to jego zgody.
Procedury przejęcia ulicy są
czasochłonne, jednak w tym
roku powinny się zakończyć.
Burmistrz Kaliński nie ukrywał, że ratusz nie chce się poddawać żądaniom Siewierskiego,
bo podobnych sytuacji, gdzie
miasto ma swoje urządzenia na
prywatnym gruncie na terenie
Łowicza, jest dużo więcej. tb

Około 140 osób brało udział
się w poniedziałek, 15
lutego na balu ostatkowym
łowickiego Klubu Seniora
„Radość”. Seniorzy bawili
się tak dobrze, że bal
przedłużyli o godzinę, po
której mieli chęć jeszcze
dłużej się bawić. Zabawa
trwała osiem godzin.

Anna Bieguszewska – przewodnicząca Klubu Seniora –
podkreśla, że chętnych było
znacznie więcej niż miejsc
w restauracji Polonia, gdzie bal
się odbywał. Poza seniorami
z klubu na ostatki zaproszono
przedstawicieli władz miasta,
Uniwersytetu III Wieku, Środowiskowego Domu Samopomocy, seniorów z Bełchowa.
Poza biesiadą i tańcem nie
brakowało dodatkowych atrakcji. Wystąpił Chór Seniora,
który śpiewał także podczas
scenki rodzajowej odegranej
przez Władysławę Wawrzyńczak i Stefana Klimkiewicza.
Scenka ta mówiła o miłości,
która „w tym wieku też zda-

rza się”. Władysława Wawrzyńczak wcieliła się także
w rolę Cyganki, która najpierw
wróżyła przewodniczącej Annie Bieguszewskiej, a potem
wszystkim osobom na balu
rozdawała walentynkowe lizaki w kształcie serca.

Dużym poczuciem humoru
i pomysłowością wykazała się
Zenobia Boczek, która przebrana
za Japonkę deklamowała wiersz,
tańczyła i zabawiała gości.
Scenkę o zalotach Jaśki
i komplikacjach z tym związanych odegrały dwie kolejne klu-

bowiczki – Janina Fuks oraz
Krystyna Czubek.
Następnego dnia po balu seniorzy skłonili przewodniczącą
do ustalenia daty kolejnej imprezy, którą będzie Dzień Kobiet. Zaplanowano, że odbędzie
się ona w połowie marca.  mwk

Ostatki u seniorów. Władysława Warzyńczak i Stefan Klimkiewicz w scence na temat uczuć w starszym wieku.
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Czy drogi
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zostały dobrze odśnieżone. str. 10

Gimnazjum nr 2 | Bal klas III

Bal w strasznym dworze
109 uczniów
Gimnazjum nr 2
w Łowiczu kończy
w tym roku szkołę.
Nie wszyscy zdecydowali się
wziąć udział w balu gimnazjalnym, który odbył się 6 lutego.
Bale odbywają się w gimnazjum od początku jego istnienia,
przy czym początkowo były to
imprezy organizowane w maju
na zakończenie nauki. Obecnie
odbywają się w terminie zbliżonym do studniówek, aby później
myśl o balu nie odrywała od nauki do egzaminu.
W tym roku obok tradycyjnych elementów zabawy gimnazjalistów pojawiły się także
nowe. Po raz ósmy do tańca grał
zespół Quiz z Łodzi.
Przy pierwszych taktach poloneza uczniowie z samorzą-

du szkolnego wprowadzili na
salę dyrektor Mirosławę Walczak oraz wicedyrektor Krystynę Kucharską. Każda z czterech klas gimnazjalnych miała
swój układ taneczny do innej
muzyki. Poszczególne klasy
na salę wprowadzały wychowawczynie. Nauczycielki nie
tańczyły całego układu, a tylko kilka figur, po czym wracały
w towarzystwie nauczycieli na
miejsce. Dziewczęta z poszczególnych klas miały w rękach
inne ozdoby, oprócz róż i chusteczek, pojawiły się weneckie
maski. Pierwszy taniec po oficjalnej części zatańczono przy
piosence „Szczęście jest blisko”
w wykonaniu Patryka Rybusa
z klasy III C.
W trakcie balu uczniowie
przygotowali także szereg zabawnych konkursów dla swoich
wychowawców. Na pierwszym
poważnym balu w życiu gim-

nazjaliści mieli okazję nauczyć
się, że dobra zabawa może odbywać się przy świetle i w obecności nauczycieli i rodziców.
– Podczas balu towarzyszyło nam wielu rodziców – mówi
dyrektor Mirosława Walczak.
Komitet organizacyjny pracował pod kierunkiem Krzysztofa
Janickiego. Najbardziej gorące
podziękowania za duży wkład
pracy w przygotowanie dekoracji zamkowej sali strachu
otrzymały Małgorzata Stolarska – mama Pauliny oraz Bogumiła Wysocka – mama Kamila.
Obie przez dwa tygodnie przed
balem niemal codziennie były
w szkole i pracowały przy organizacji zabawy.
Poczęstunek – zgodnie ze
zwyczajem – przygotowany
był na korytarzu szkolnym na
pierwszym piętrze. Pierwszy
bal w życiu gimnazjalistów zakończył się o północy.
eb

Łowicz | Zagłosuj na Łowicz

Ratusz liczy na internautów
Wydział promocji
łowickiego ratusza zgłosił
Łowicz do konkursu
„Moje wirtualne miasto”,
który organizuje firma 2M
SYSTEM z Krzeszowic.
Wygraną jest realizacja nieodpłatnie tak zwanego wirtualnego spaceru po mieście, który
zrealizowany będzie w oparciu
o fotograficzne panoramy 380
stopni, które wykonane zostaną przez fotografa. Wirtualne
spacery są coraz popularniejszą formą promocji miast na
stronach internetowych. Łowicki ratusz także dał już początek

tego typu fotografiom, umieszczając na podstronie Multimedialny Łowicz cztery panoramy.
Wirtualny spacer po mieście
pozwala obejrzeć pełną panoramę jednego miejsca, pozwala także przejść z niego poprzez
kliknięcie myszką w strzałkę
wskazującą kierunek spaceru
i przenieść się w inne miejsce,
by obejrzeć kolejną panoramę.
Mało tego wirtualny spacer
może być rozszerzony o wnętrza ciekawych budowli, jak kościoły, muzea i inne. W obecnej
chwili niektóre miasta posiadają wirtualne spacery zbudowane
z kilkudziesięciu panoram.

Łowicz walczy w kategorii miast, które mają poniżej 50
tys. mieszkańców. Trzy główne
nagrody to wykonanie wirtualnego spaceru w ilości 200 panoram, 150 panoram oraz wykonanie 100 panoram sferycznych.
Wartość każdej z tych nagród
mieści się, jak podaje organizator konkursu, w przedziale pomiędzy 10 a 20 tys. zł.
– Mamy nadzieję, że internauci nas nie zawiodą. Wspaniale spisali się już w czasie internetowego głosowania na Perłę
Województwa Łódzkiego. To
dzięki ich zaangażowaniu łowicka katedra została perłą, wygrywając konkurs i deklasując za-

Radość i dobry humor gościły na twarzach uczestników balu gimnazjalnego.

bytki m.in. znacznie większej
Łodzi. Wygrywając ten konkurs,
dostaniemy prezent w postaci
multimedialnego spaceru i zaoszczędzimy znaczną kwotę pieniędzy, która musiałaby zostać
wydana na pokrycie kosztów
związanych ze zleceniem wykonania takiego spaceru – powiedział Artur Michalak.
Co trzeba zrobić? Trzeba
wejść na stronę www.lowicz.eu
i kliknąć w baner po prawej
stronie z informacją o konkursie. Przekierowuje on na stronę
organizatora konkursu. Głosujemy przez kliknięcie na baton
głosuj, wcześniej podając swój
adres e-mail. Głosowanie zostanie zatwierdzone po kliknięciu w link, który trafi w e-mailu
wysłanym na podany adres.
Konkurs trwa do 16 kwietnia, jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 19 kwietnia. 
tb

SP1 | Zabawa karnawałowa

Lord Vader i inni

Studniówka ZSP 1. Każda z klas prezentowała inny układ taneczny do
poloneza.

Łowicz | ZSP nr 1

Ostatnia łowicka studniówka
– Stało się to już tradycją naszej szkoły, że nasi uczniowie
bawią się jako ostatni na studniówce, która przypada zazwyczaj w ostatki – mówił 13 lutego
do maturzystów dyrektor ZSP
nr 1 w Łowiczu Dariusz Żywicki. W sali Syntex bawili się maturzyści z trzech klas:

Technikum Informatycznego,
Technikum Mechatronicznego
i Technikum Elektrycznego i Mechanicznego. Każda z klas przygotowała inny układ taneczny.
Próby do poloneza prowadził wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego Cezary
Znyk.
jr

11 lutego, czyli tuż
przed początkiem
ferii w Szkole
Podstawowej nr 1
odbył się bal karnawałowy.
Od rana bawili się
uczniowie klas 0 - III.
Niemal wszystkie były kolorowo przebrane – dziewczynki w królewny, Cyganki,
czarodzieje, ufoludki, a chłopcy
zaś w piratów, komandosów,
wojownicze żółwie, dwóch
założyło zaś kostium Lorda
Vadera z Gwiezdnych Wojen.
Oprócz muzyki, prowadzące zabawę nauczycielki Katarzyna Warzyńczak i Justyna
Kocemba zadbały o konkursy,
w najważniejszym – na królową balu – zwyciężyła Michalina Śmiałek z klasy IIc, zaś na

króla balu Adrian Furmańczyk
z klasy IIIb. Było także wiele
innych konkursów, jak przeciąganie liny, jedzenie pierników
na czas, taniec wokół krzesełek.
Starsze klasy IV - VI rozpoczęły swój bal o godzinie 16.00,
dzieci przebranych w stroje
było jednak niewiele. Niemniej
jednak odpowiedzialne za konkursy nauczycielki Anna Olko
i Urszula Pujszo uatrakcyjniły zabawę, rozdając wszystkim dzieciom przecięte na pół
serca. Dzieci poprzez dopasowanie serc miały dobrać się
w pary i tak zatańczyć walca.
Oprócz tego był taniec na gazecie, a także w odgrywanie
scenek.
Bal pozwolił dzieciom przez
zabawę miło pożegnać semestr
spędzony w szkole. 
tb

SP nr 2 | Klasy pierwsze

Przypominali o uprzejmości
i dobrych zwyczajach
Kiedy należy mówić dzień
dobry, proszę, dziękuję, przepraszam i jak się przy tym zachować? Kiedy do gestu warto
dołączyć uśmiech, a kiedy tylko skinąć głową? Czy wypada
krzyczeć od progu „siema!”,
wchodząc do szkolnej biblioteki?
O uprzejmościach i odpowiednich zachowaniach przypominali uczniom klas drugich
i trzecich pierwszoklasiści z Ic
i Ib Szkoły Podstawowej nr 2
w Łowiczu. Apel połączony
z przedstawieniem odbył się
w czwartek, 4 lutego. Dzieci naśladowały zachowania nauczycieli, kadry szkolnej i uczniów.
Jedna ze scenek przypominała,
że wchodząc np. do szkolnego
sekretariatu, trzeba powiedzieć
REKLAMA

dzień dobry, a jeśli zapomnimy,
z pewnością przypomni nam
o tym pracująca od lat w sekretariacie Lucyna Papierzewska.
Rolę rycerza, który dobrymi
manierami i odpowiednim zachowaniem zdobył serce królewny, odegrał wyśmienicie Beniamin Bieniek. Królewną była
Ola Stuldych.
Dzieci wiele zapamiętały
z apelu i przedstawienia. – Jak
się mówi dziękuję, to warto się
uśmiechnąć, a jak się jeszcze
nie umie, to można potrenować przed lustrem – mówił po
obejrzeniu przedstawienia Patryk. Apel przygotowali uczniowie dwóch klas pierwszych pod
okiem wychowawczyń: Anny
Gawrońskiej i Agnieszki Rześnej. 
mak
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Łowicz | Zakład Opieki Zdrowotnej

Powstanie poradnia diabetologiczna
Powiatowi radni podjęli na sesji 9 lutego decyzję,
by w ramach działania łowickiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej utworzyć poradnię diabetologiczną.
Uchwała ta została podjęta na wniosek dyrektora
szpitala Andrzeja Grabowskiego.
Nowa poradnia zostanie włączona w struktury Przychodni Specjalistycznej im. dr Stanisława Rotstada ZOZ, jaka
mieści się przy ulicy Kaliskiej
w Łowiczu.
Możliwy
najwcześniejszy
termin jej uruchomienia to maj.
Wczoraj, 17 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego pojawiła się informacja o przekształceniu łowickiego ZOZ. Prawdopodobnie
na początku marca Rada Społeczna, która działa przy ZOZ
w Łowiczu, zatwierdzi statut
szpitala, wprowadzając poradnię diabetologiczną. Później
w tej sprawie uchwałę podejmie
Rada Powiatu Łowickiego. Dopiero po zakończeniu tej procedury szpital może stanąć do
konkursu, który możliwe, że
będzie ogłoszony w kwietniu.
Aby uruchomić tę poradnię,
na ostatniej sesji Rady Powiatu

przekształcono łowicki ZOZ,
rozszerzając jego działalność
o poradnię diabetologiczną.
Procedura
przekształceniowa została wszczęta na wniosek Grabowskiego z 10 grudnia ubiegłego roku. Krok ten
został również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną
– także pod koniec
2009 r.
W chwili obecnej na terenie
powiatu łowickiego nie funkcjonuje żadna poradnia diabetologiczna. Przypomnijmy,
że poradnia diabetologiczna
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medyk
w Łowiczu działała do końca
ubiegłego roku. Jej kierownik
Wojciech Pietrzak już w październiku rozwiązał umowę
z NFZ. W poradni leczyło się
około 1.100 pacjentów chorych
na cukrzycę. Przyjmował ich
kierownik poradni oraz dwie

Uchwała o szpitalu
w Tarnowskich Górach

REKLAMA

Tutaj ma powstać poradnia diabetologiczna. Prawdopodobnie już od maja będzie przyjmowała pacjentów.

jest zainteresowany utworzeniem poradni diabetologicznej,
nie patrząc do końca na jej opłacalność, ale nie może to być
działalność deficytowa. Dlatego dyrektor oczekuje, że NFZ
na diabetologię w powiecie ło-

wickim przeznaczy przynajmniej 1000 punktów miesięcznie, czyli dwukrotnie więcej niż
miał NZOZ Medyk.
W konkursie na diabetologię,
jaki ogłosił NFZ w grudniu, publiczny ZOZ nie składał oferty,

bo nie miał jeszcze zarejestrowanej tej poradni. Tak samo stało się w styczniu, kiedy ponownie NFZ ogłosił konkurs. Za
każdym razem konkursów nie
rozstrzygnięto, ponieważ nikt
się do nich nie zgłosił. 
jr

PKP | Łowicz – Łódź

Powiat | Sesja Rady

Radni z powiatu łowickiego
na ostatniej sesji 9 lutego podjęli uchwałę akceptującą projekt uchwały Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji wysoko wyspecjalizowanego szpitala im. dr
B. Hagera w Tarnowskich Górach. Uchwała była konieczna,

lekarki z Łodzi – Małgorzata
Chmielnicka-Pruszyńska oraz
Dorota Leśniewska-Kryńska.
Spośród 1.100 jej pacjentów
było około 600 pacjentów, dla
których NZOZ Medyk jest przychodnią podstawowej opieki
zdrowotnej. O wypowiedzeniu
umowy przesądziły ostatecznie
problemy z harmonogramem
pracy lekarzy. Teraz dr Pietrzak
prowadzi większość pacjentów jako lekarz rodzinny. Natomiast pozostali są prowadzeni przez swoich lekarzy. – Na
przejściowy okres to wystarcza
– przyznaje dyrektor Grabowski. – Ale diabetycy wymagają co jakiś czas specjalistycznej
porady, w wyniku której często
dochodzi do korekt dotychczasowego leczenia, dlatego warto,
by poradnia została uruchomiona w miarę szybko.
Grabowski dodaje, że ze
względów społecznych szpital

ponieważ tego wymaga od rad
powiatu ustawa, na mocy której działają ZOZ-y. Mówi ona,
że jeżeli któryś ze szpitali ulega
likwidacji, w tej sprawie muszą
opinię wyrazić władze tych powiatów, z których pacjenci byli
leczeni w likwidowanej już placówce. 
jr

Remont torów do Łodzi znów realny
dokończenie ze str. 1
Zamiast 66 mln zł kolej liczyła na 90 mln zł. Zarząd województwa łódzkiego zdecydował, że może przeznaczyć
w tym konkursie 83 mln zł.
Pierwotnie projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 15 Bednary
- Łódź Kaliska prowadził Oddział Regionalny w Warszawie
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Został on wycofany z tzw.
„osi priorytetowej” indywidualnych projektów kluczowych.
Został natomiast zgłoszony 23
października 2009 do konkursu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:
„Modernizacja linii kolejowej
nr 15 na odcinku Bednary –
Zgierz wraz z budową łącznika
na lotnisko im. W. Reymonta –
etap I przebudowa nawierzchni
kolejowej na odcinku Łowicz Zgierz”. Studium wykonalności
zostało oddane 31 sierpnia 2009
roku. W listopadzie 2009 roku
w ramach restrukturyzacji spółki wydzielone zostało Centrum
Realizacji Inwestycji PKP PLK
i to ono kontynuowało starania
o unijne pieniądze.
Według najnowszych informacji, inwestycja ma być realizowana w systemie „projekt

i budowa”. Firma, która wygra
przetarg na prowadzenie inwestycji, wcześniej sama będzie
musiała wykonać projekt budowlany robót i uzyskać akceptację PKP PLK. Planowane rozpoczęcie robót to trzeci kwartał
2010, a zakończenie robót –
trzeci kwartał 2011.
Zakres robót na linii Łowicz
– Zgierz w I etapie to: kompleksowa wymiana nawierzchni torowej (szyny, podkłady, złączki
mocujące), oczyszczenie podsypki wraz z jej uzupełnieniem,

ścięcie ław torowiska (w celu
poprawienia odwodnienia), mechaniczna regulacja toru w planie i w profilu. Pozwoli to na
podniesienie parametrów technicznych linii, z których najważniejszymi są podwyższenie
prędkości i zwiększenie nacisków na oś. Poprawiona zostanie również nawierzchnia
drogowa na 43 przejazdach kolejowych.
Według PKP – tory na odcinku ze Zgierza do Łodzi Kaliskiej są w dobrym stanie tech-

Na tory z Łowicza do Łodzi mają szansę w przyszłym roku wrócić
pociągi pasażerskie.

nicznym i przez najbliższe lata
nie wymagają robót modernizacyjnych. Z kolei tory od Bednar
do Łowicza zostały wyremontowane w ramach remontu trasy
Bednary – Placencja – Bełchów
– Skierniewice. Wyremontowany zostanie odcinek od rozejścia
z trasą kolejową na Skierniewice do połączenia z torami Łowicz Główny – Łowicz Przedmieście.
Planowany łącznik do lotniska wybudowany ma być w II
etapie. Tor ten będzie odgałęział się od linii nr 14 (Łódź Kaliska –Tuplice) na szlaku Retkinia – Lublinek (w okolicach ul.
Popiełuszki).
To właśnie w II etapie przewidziano budowę toru do lotniska oraz modernizację urządzeń
sterowania ruchem kolejowym
na wyremontowanym w I etapie
odcinku linii. PKP nie wyklucza, że w II etapie przeprowadzony zostanie też remont sieci trakcyjnej i remont obiektów
inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty). W drugim etapie
więc ma szansę zostać wyremontowany wiadukt w Krępie,
pod którym przebiega droga
krajowa nr 14 z Łowicza do Łodzi. Jak będzie wyglądała oferta pociągów PKP po remoncie,
a więc nie wcześniej niż jesienią 2011 roku. 
mak
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Marta Wiaderkiewicz
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- jak można jej pomóc. str. 8

Łowicz | Stowarzyszenie Nadzieja

Wanna z hydromasażem
Niebawem poszerzona
zostanie oferta zajęć
rehabilitacyjnych dla
dzieci niepełnosprawnych
prowadzonych
w stowarzyszeniu Nadzieja
na ul. Podrzecznej.
Zajęcia ruszyły przed niecałym rokiem dzięki dofinansowaniu z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, które wyniosło 150 tys. zł. Kolejne
10 tys. zł na ten cel Nadzieja
dostała z telewizji.
Rehabilitowanych jest ok. 45
osób, w tym niemowlęta i dzieci dotknięte schorzeniami układu nerwowego: porażeniem
mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, schorzeniami
nerwowo-mięśniowymi, wadami genetycznymi, autyzmem.

Każda z osób niepełnosprawnych uczestniczy nie tylko
w zajęciach rehabilitacyjnych
dwa razy w tygodniu, również
dwa razy w tygodniu ma zajęcia ogólnousprawniające. Dzieci albo członkowie ich rodzin
korzystają z pomoc logopedy,
psychologa i pedagoga, a także
dwóch terapeutów zajęciowych.
Od tamtego czasu stowarzyszenie wyremontowało wszystkie pomieszczenia służące
rehabilitacji, urządziło drugi gabinet rehabilitacyjny wydzielony
z dużej świetlicy. Wymieniono
okna, założono nowe podłogi.
Pozyskano wiele nowego sprzętu, jak dodatkowy UGUL z odpowiednim sprzętem, łóżko do
masażu, piłkę terapeutyczną,
wałki o różnej średnicy.
Od kilku tygodni trwają natomiast prace przy modernizacji ostatniego z pomieszczeń – nieremontowanego od

czasu wynajęcia pomieszczeń
po dawnym banku. Chodzi tu
o sejf. Trudno było wymontować stary masywny sejf. Udało się to na początku tego
roku. Spawacze pocięli sejf na
elementy i został wyniesiony
w częściach na złomowisko. –
Od dawna myśleliśmy o urządzeniu salki do zabiegów wodnych dla dzieci, ale nie mieliśmy
odpowiedniego miejsca. Teraz
udało się je pozyskać. Pomieszczenia ma około 10 m2 – mówi
Milena Gołaszewska, zastępca
przewodniczącej ds. rehabilitacji.
Stowarzyszenie pozyskało
już całkowite wyposażenie do
nowej sali rehabilitacji wodnej.
Market Castorama 8 lutego dostarczył na ul. Podrzeczną wannę z hydromasażem, dwie umywalki, kompakt wc, baterie oraz
kafelki, kleje, fugi itp. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nie
musimy się już martwić o mate-

Pracownicy zadbają o to, aby dawny, bankowy sejf stał się przytulną łazienką z hydromasażem.

riały wykończeniowe – dodaje
Milena Gołaszewska. W urządzeniu łazienki pomogą więźniowie z ZK w Łowiczu.

ZHP | 39 ŁDW „PoProstu”

Przyrzekali w puszczańskiej głuszy
– Ci, którzy są już
w drużynie dłużej niż
wy, wiedzą, co znaczy
skarpa, płonący ogień
i płynąca rzeka – tak
zaczął swoją gawędę
drużynowy
39 Łowickiej Drużyny
Wielopoziomowej
„PoProstu” Czarek
Szczepanik z łowickiego
Hufca ZHP.
Uroczystość odbyła się 7 lutego w czasie rajdu przez Puszczę Bolimowską.
Dalej mówił o znaczeniu
przyrzeczenia. Po jego złożeniu
już nic w ich życiu nie będzie
REKLAMA

Drużynowy Cezary Szczepanik przypina krzyże nowym członkom
harcerskiej braci.

takie samo, bo być harcerzem
znaczy służyć Polsce, Bogu
i drugiemu człowiekowi. Harcerze z tej drużyny od lat korzystają z zimowego rajdu, by
w czasie ogniska poprzedzającego wyjście na trasę wędrówki oddalić się na kilkanaście
minut, aby i w stałym miejscu
u podnóża skarpy nad rzeką
Rawką złożyć harcerskie śluby.
Wcześniej starsi harcerze rozpalają tam ognisko.
W tym roku przyrzekali Paulina Grzanka, Agnieszka Dobrzycka i Krzysztof Zwoliński.
Drużynowy Cezary Szczepanik
całej trójce wpiął w klapy mundurów nowe krzyże harcerskie,
przed nimi tygodniowy okres
próby, po którym staną się pełnoprawnymi członkami harcerskiej braci.
tb

Wszyscy, którzy chcieliby
wesprzeć Nadzieję finansowo,
mogą wpłacać darowizny na
konto PKO BP w Łowiczu Biz-

nes Partner 94 1020 4580 0000
1102 0067 2600 bądź też dokonać odpisu 1% podatku przy
rozliczeniu rocznym. 
eb

Powiat łowicki | Szpital

Czy w szpitalu
brakuje pielęgniarek
Funkcjonowanie łowickiego
szpitala i sposób jego prowadzenia przez dyrektora Andrzeja Grabowskiego był jednym
z głównych przedmiotów sesji
Rady Powiatu Łowickiego, która odbyła się 9 lutego.
– Mnie przede wszystkim interesuje, czy w łowickim szpitalu jest wystarczająca ilość pielęgniarek, bo patrząc na dane
w zawartej przez pana informacji, wynika, że ich ilość zmniejszyła się w ostatnim czasie
– pytał Grabowskiego radny
Krzysztof Figat. – Ilość pielęgniarek (120 osób) jest wystarczająca – zapewniał Grabowski
– Na dyżurach jest zawsze taka
ich ilość, jaką wymagają tego
przepisy. Jeśli nie starcza etatowych pielęgniarek, posiłkujemy

się osobami z zewnątrz. Grabowski podkreślał, że jeden etat
to dla szpitala koszt 6 tys. zł.
W tę kwotę wchodzi wynagrodzenie, urlopy, wszelkie świadczenia itp. – Dlatego moim
zdaniem bezsensownym jest
zatrudniać kolejne osoby, które
w sposób znaczny będą podrażały funkcjonowanie naszej placówki – podkreślał Grabowski.
Dodał, że szpital potrzebuje lekarzy, głównie chirurgów.
Obecnie trwają już rozmowy
z jednym z nich, by dołączył do
łowickiego szpitala. – W sprawie wystarczającej ilości pielęgniarek nie jest to tylko moje
zdanie, ale również ordynatora
chirurgii, który zapewnił mnie,
że starcza ona w zupełności –
zaznaczył Grabowski. 
jr

Pijarskie LO | Wykłady w Politechnice

Za pan brat z mikrobiologią
Uczniowie maturalnej klasy
biologiczno-chemicznej pijarskiego LO w Łowiczu 9 lutego
byli na zajęciach i wykładach
na Politechnice Łódzkiej w katedrze biotechnologii. – Dla
mnie ciekawym przeżyciem
było zobaczenie z bliska pracy
w prawdziwym laboratorium –
mówi Maria Strugińska. – Sami
robiliśmy preparaty, a potem
oglądaliśmy je pod lupą mikroskopu.
Po zajęciach w laboratorium
łowiccy maturzyści wysłuchali
wykładu o olejkach eterycznych,
jak powstają i z czego się składają. – Do tego stopnia spodobały
nam się te zajęcia, że po liceum
chciałybyśmy właśnie wybrać
biotechnologię, choć wcześniej

nie myślałyśmy za bardzo o tym
kierunku studiów – przyznaje
Patrycja Bartnik.
– Dlatego według mnie dobrze jest, jeśli maturzyści mają
okazję wcześniej poznać choć
trochę, jak wyglądają studia na
różnych kierunkach, by tym samym ułatwić późniejszy wybór studiów – przyznaje Maria
Strugińska. – Bardzo się cieszę, że byłam na tych zajęciach,
bo oprócz poszerzenia swojej
wiedzy, która na pewno przyda się na maturze, dowiedziałam się również sporo o uczelni.
Pijarskie LO już od trzech
lat współpracuje z Politechniką Łódzką. W jej ramach m.in.
maturzyści jeżdżą do Łodzi na
wykłady i zajęcia. 
jr
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Kocierzew | Szkoła Podstawowa

Gminny Dzień Babci
i Dziadka
Po raz pierwszy
w Kocierzewie
zorganizowano
w tym roku
gminny
Dzień Seniora.
Uroczystość odbyła się
w Zespole Szkół Publicznych
w Kocierzewie Południowym
w sobotę, 13 lutego, a głównym
organizatorem był Urząd Gminy. Część artystyczną przygotowały klasy trzecie szkoły podstawowej oraz zespół ludowy
Boczki Chełmońskie.
Na sobotnie spotkanie przybyło 150 osób z terenu całej
gminy. – Pierwszy raz organizujemy taką uroczystość i bardzo
się cieszymy, że od razu spotkała się ona z takim odzewem
wśród najstarszych mieszkańców naszej gminy – przyznaje
wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Jolanta Kowalik. Częścią artystyczną opiekowały się nauczycielki
klas 0-III. To one przygotowały
spektakle i zrobiły dekoracje na
całej sali gimnastycznej.
Pierwsze przedstawienie zaprezentowała klasa IIIb. Na koniec spektaklu babcie i dziadkowie, którzy siedzieli najbliżej
zaimprowizowanej sceny, mogli skosztować jabłecznika
i babki drożdżowej, która została przygotowana przez dzieci. Po nich wystąpiła klasa
IIIa z przedstawieniem „Baśń
o dwunastu miesiącach”. Był to
spektakl przygotowany bardzo
starannie. Dzieci miały pięknie uszyte przez rodziców przeREKLAMA

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach - słodki, ostatkowy poczęstunek
i równie słodkie serduszka od dzieci dla seniorów.

Bobrowniki | Seniorzy w szkole

Serduszka od dzieci
W Tłusty Czwartek,
11 lutego Szkołę
Podstawową
w Bobrownikach odwiedzili
seniorzy z Bobrownik,
Dzierzgowa i Arkadii.

SP w Kocierzewie. Pierwszy spektakl dla babci i dziadka wystawiła klasa IIIa.

brania, także nikt z publiczności nie miał wątpliwości, która
z granych postaci to sroga, mroźna zima, kto jest złą macochą,
a kto brzydką córką, kto jest dobrą i skromną pasierbicą. Baśń,
na podstawie której stworzono
spektakl, opowiada o tym, jak
to zła macocha wysyła w zimę
do lasu pasierbicę, by ta przyniosła jej fiołków, poziomek,
a na koniec talarów. Kiedy
dziewczynka zostaje w lesie
przygarnięta przez braci Miesiące do ich gospodarstwa na
służbę, macocha wysyła swoją
córkę, która zamarza w lesie.
Dzieci, które grały baśniowe postacie, odtwarzały je bardzo wiarygodnie. Publiczność
doceniła ich występ, nagradzając je dużymi brawami. – Mie-

liśmy mało czasu na przygotowania, bo zaledwie pięć tygodni
– mówi ich nauczycielka i autorka przedstawienia Halina
Pięta. – Ale rzeczywiście jest to
bardzo zdolna klasa i chętna do
współpracy. Przyznaje, że dzieci już występowały w spektaklach, ale do tej pory były one
przygotowywane wyłącznie na
szkolne uroczystości. Pierwszy raz miały więc tak dużą
publiczność. Mimo to po żadnym z nich nie było widać tremy. Nikt nie zapomniał tekstu,
a na dodatek wszyscy świetnie
zagrali swoje role. – Aż puchnę
z dumy, tak dobrze zagraliście –
mówiła po spektaklu dzieciom
Halina Pięta. Klasę IIIa tworzy
15 chłopców i 8 dziewczyn, jest
to najliczniejsza klasa w szko-

le. – Cieszę, się nie tylko z dobrej współpracy z dziećmi, ale
również z ich rodzicami, którzy
zawsze są otwarci na wszelkie
wspólne inicjatywy – podkreśla
nauczycielka.
Po spektaklu wystawionym
przez klasę IIIa wystąpił dziecięcy zespół ludowy działający
przy domu ludowym w Boczkach Chełmońskich, który
z powodu remontu odbywa próby właśnie w szkole w Kocierzewie. – Poza tym wielu z nich
jest jednocześnie uczniami naszej szkoły – podkreśla wicedyrektor Kowalik. Zespół ludowy wystawił jasełka. Potem
wszyscy wspólnie siedzieli długo przy rozstawionych stołach,
gdzie nie brakowało wspólnych
rozmów i śmiechu.
jr

Kilkudziesięciu
starszych
mieszkańców zostało zaproszonych do szkoły na zorganizowany przez dzieci Dzień Seniora.
Imprezę przygotowały Anna
Garstka i Aneta Domińczak.
Wszystkich zebranych, w tym
wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle, powitała dyrektor placówki Ewa Zabrzewska.
W części artystycznej zaprezentowali się najpierw najmłodsi uczniowie z recytacją
REKLAMA

i śpiewem dla babci i dziadka.
Następnie ich starsi koledzy
wystawili inscenizację na motywach baśni „Czerwony Kapturek”.
Po występach uczestnicy
spotkania spędzili częstowali
się tłustoczwartkowymi pączkami. Okazało się, że seniorzy poczuli się w szkole dobrze
i swobodnie, czego dowodem
były wspólne śpiewy piosenek. Atmosferze dał ponieść
się także wójt gminy i zaintonował „Szła dzieweczka”, melodię szybko podchwyciła cała
sala.
Seniorzy na zakończenie spotkania zostali obdarowani „serduszkowymi kwiatami” – samodzielnie wykonanymi przez
dzieci. 
tb
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Spotkanie w II LO. str. 11

Gmina Domaniewice | Zbiórka na pomoc dla nastolatki

Wracaj do nas martusiu
Czerwcowe popołudnie. Wesoła nastolatka
wybiera się do koleżanki. Po jakimś czasie
zaczyna ją boleć głowa. Tak mocno, że wraca
do domu. Leki nie przynoszą ulgi, jest coraz
gorzej, w końcu dziewczyna traci przytomność,
w ciężkim stanie trafia do szpitala. Diagnoza
zapada jak wyrok – guz mózgu.
Decyzja o pierwszej operacji, potem kolejnych. Po zabiegach – stan poważny, brak
kontaktu, długa hospitalizacja,
w końcu powrót do domu. Życie zwykłej rodziny nagle wywrócone do góry nogami. Kosztowna rehabilitacja, niepewne
rokowania, topniejące oszczędności... Od miesięcy bliscy chorej żyją nadzieją, że coś drgnie,
że ich ukochana Martusia wróci
do zdrowia. Nie pozostają sami
– w pomoc angażują się przyjaciele, bliższa i dalsza rodzina.
Od kilku tygodni zbiórkę pieniędzy na leczenie 16-letniej
Marty Wiaderkiewicz, która po
poważnej operacji guza mózgu
wymaga stałej opieki i długotrwałej rehabilitacji, prowadzi
na terenie gminy Domaniewice jej ciocia Anna Wilk – była
sołtys Domaniewic. O wsparcie
akcji apelowała m.in. na ostatniej sesji Rady Gminy Domaniewice 29 stycznia. W zbiórkę
pieniędzy włączyli się już sołtysi, radni, wójt Mirosław Redzisz
i pracownicy urzędu. Anna Wilk
podkreśla – dopóki jest nadzieja, liczy się każda pomoc.
Zaczęło się
od bólu głowy
Marta Wiaderkiewicz urodziła się w lipcu 1993 roku. Dziś
mieszka z rodzicami i młodszym bratem w bloku w Zgierzu, ale jej rodzina pochodzi
z Domaniewic, dokąd planowaREKLAMA

li przeprowadzić się już latem
2009 r. Choroba dziewczynki
zahamowała realizację tego zamierzenia. Z przeprowadzką do
domu na ulicy Szerokie Pole
w Domaniewicach sama Marta
wiązała wielkie nadzieje i plany.
Jest bowiem wielką miłośniczką koni i zawsze marzyła, by
w dorosłym życiu zająć się pracą
w stadninie. W czerwcu 2009
dziewczynka z bardzo dobrymi wynikami ukończyła gimnazjum w Zgierzu i dostała się do
Technikum w Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie na wymarzony kierunek – hodowlę koni. Nauki jednak we wrześniu już rozpocząć
nie mogła. Jej nazwisko cały
czas figuruje na liście uczniów.
W święto Bożego Ciała, 11
czerwca 2009 Marta odwiedziła
koleżankę, u której miała przenocować, ale wieczorem pojawiła się z powrotem w domu, skarżąc się na silny ból głowy. Od
tego momentu wszystko zaczęło toczyć się ekspresowo: środki przeciwbólowe nie przyniosły ulgi, do bólu głowy doszły
wymioty i utrata przytomności.
Rodzina wezwała pogotowie.
Dziewczynka najpierw trafiła
do Instytutu Pediatrii na Sporną do Łodzi, skąd już w stanie
ciężkim przetransportowano ją
do Centrum Zdrowia Matki Polki. Tam po szeregu badań specjaliści z zakresu neurochirurgii postawili diagnozę – guz

Marta Wiaderkiewicz z rodziną. Zdjęcie z albumu cioci - Anny Wilk.

mózgu okolicy nadsiodłowej.
W ciągu kilku dni nastolatka
przeszła szereg zabiegów operacyjnych: usunięcie guza, usunięcie krwiaka przymózgowego,
który powstał w miejscu guza,
replastykę kości czaszki. Ze
szpitala wypisano ją 1 października w stanie wymagającym
stałej opieki. Od operacji dziewczynka nie nawiązuje kontaktów ze światem zewnętrznym,
nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Wiadomo, że choroba
znacznie utrudniła jej odbieranie bodźców wzrokowych i słu-

chowych. Rokowania są niepewne, ale rodzina nie traci nadziei
i ogromnym wysiłkiem walczy
o jej powrót do zdrowia.
Potrzeba długiej
rehabilitacji
Od momentu powrotu Marty do domu opiekę nad nią
przejęła mama Agnieszka, która musiała zrezygnować z pracy zawodowej. Czteroosobową
rodzinę utrzymuje tylko ojciec,
a wydatki na samą pielęgnację
są znaczne. W drugiej połowie
2009 roku uzyskanie bezpłatnej rehabilitacji z Narodowego
Funduszu Zdrowia graniczyło z
cudem, a na prywatną Wiaderkiewiczów po prostu nie stać.
Tymczasem Marta wymaga
długotrwałej rehabilitacji. Teraz
trzy razy dziennie ćwiczy z nią
mama, która nauczyła się przeprowadzać gimnastykę mięśni,
aby zapobiegać ich bolesnym
przykurczom. Rodzice chwytają się każdej nadziei, korzystają z konsultacji wielu specjaliREKLAMA

Anna Wilk
była sołtys
Domaniewic
i ciocia Marty
– Martusia to pogodna,
wesoła dziewczynka,
zawsze chętnie
przyjeżdżała na wakacje
do Domaniewic.
Doskonale się uczyła,
marzyła o pracy
w stadninie koni.
W czerwcu minionego
roku dotknęła ją straszna
choroba. Teraz liczy się
każda pomoc!

stów. O pomoc zwrócili się
m.in. do Marszałka Województwa Łódzkiego. Marta znajduje się pod opieką fundacji
Gajusz, która prowadzi m.in.
domowe hospicjum dla dzieci.
W grudniu 2009 szkolne koleżanki i koledzy Marty ze Zgierza zorganizowali koncert, z którego dochód przekazano m.in.
na zakup materaca przeciwodleżynowego. Organizację koncertu w Domaniewicach z udziałem artystów, którzy zgodziliby
się zagrać charytatywnie, planuje w najbliższych miesiącach
ciocia Marty – Anna Wilk.
Jak pomóc?
Każdy, kto zechce udzielić finansowego wsparcia na
leczenie i rehabilitację Marty, może dokonywać wpłat
na konto w Bank PKO S.A.
Zgierz; numer konta: 41 1240
3057 1111 0010 2944 1144.
W tytule przelewu należy wpisać: Marta Wiaderkiewicz
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
55/6. 
ewr
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Łowicz | Szkoła Podstawowa nr 4

Chrońmy łowickie ptaki

SP 4. Dzieci po prelekcji z radością podpisywały się na budce lęgowej dla pustułek.

Prawie godzinną prelekcję
na temat przyrody rejonu łowickiego przeprowadził 12 lutego w Szkole Podstawowej nr
4 w Łowiczu Tomasz Bartos
z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Starał się on zachęcić uczniów, żeby dokładniej
przyglądali się temu, co ich otacza i wolny czas, który spędzają zazwyczaj przed monitorami
komputerów, zaczęli spędzać na
łonie przyrody.
Dzieci prawie z wszystkich
klas miały okazję nie tylko
usłyszeć o wyjątkowych okazach jak np. pustułka, która jest
drapieżnym ptakiem z rodzin
sokołowatych, a jednocześnie
rozmiarów gołębia, ale również zobaczyć je na zdjęciach.

Uczniowie usłyszeli także, jak
można ptakom pomagać zimą,
jak wygląda zawieszanie budek dla pustułek itp. Dzieci zadawały szereg pytań – m.in. czy
można włożyć jajka ptaka, które znalazło się pod drzewem do
gniazda. Sami uczniowie również wykazali się wiedzą, m.in.
jeden z chłopców wiedział, jaką
prędkość może osiągnąć sokół
wędrowny.
Po prelekcji dzieci podpisały
się na jednej z budynek, którą
udało się zakupić dzięki zbiórce przeprowadzanej wśród
dzieci z inicjatywy szkolnego
pedagoga Renaty Zamoyskiej.
Udało się zebrać prawie 140 zł,
za które zostaną zakupione
dwie budki. 
jr

Krajobrazy
na szkle malowane
Zespół Szkół w Starym Waliszewie zaprasza do udziału
w V edycji konkursu plastycznego „Na szkle malowane –
krajobrazy”.
Swoje prace mogą nadsyłać
uczniowie szkół podstawowych
(klasy III-VI) i gimnazjalnych
powiatu łowickiego. – Chcemy
zainteresować uczniów techniką malowania na szkle oraz różnorodnością krajobrazów świata – podkreśla organizatorka
Anna Lelonkiewicz.
Termin nadsyłania prac upływa 20 marca, a podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród
i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 31 marca.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie www.zswaliszew.edupage.org 
eb

Gmina Domaniewice | Stypendia

Z myślą o olimpijczyku
Na sesji 29 stycznia Rada
Gminy Domaniewice jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie
wyróżnień i nagród za wysokie
osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
Nagrody i wyróżnienia będą
przyznawane sportowcom odnoszącym sukcesy w zawodach
rangi krajowej i międzynarodowej. Przez wyróżnienie Rada
Gminy rozumie statuetkę, medal, puchar lub dyplom. Nagrody natomiast będą pieniężne, a za podstawę ich naliczania
przyjęto wysokość minimalnej
stawki miesięcznego wynagro-

dzenia. Ustalono trzystopniową skalę nagród i tak: nagroda
pierwszego stopnia w wys. do
200% kwoty podstawowej będzie przyznawana za sukcesy
na arenie międzynarodowej; nagroda drugiego stopnia w wys.
do 100% kwoty podstawowej –
za znaczne sukcesy we współzawodnictwie krajowym, podobnie jak nagroda trzeciego
stopnia w wys. do 50% podstawy (za ważne osiągnięcia, ale
mniejszej rangi niż w przypadku nagrody drugiego stopnia).
Łączna suma nagród dla jednego zawodnika nie może prze-

kroczyć 300% kwoty bazowej.
Z wnioskiem o uhonorowanie
konkretnego sportowca powinien występować do gminy klub
sportowy, który on reprezentuje
lub dyrektor szkoły, do której zawodnik uczęszcza. Na sesji wójt
Mirosław Redzisz przyznał, że
uchwała ta powstała z inspiracji sukcesem panczenisty rodem z Domaniewic Zbigniewa
Bródki, jakim była jego nominacja do startu podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
w Vancouvrer. Bródka będzie
reprezentował Polskę w rywalizacji na dystansie 1500 m. ewr

REKLAMA

Kulig w Nieborowie. Dziewczynki po godzinnej wyprawie grzały się przy kominku w sali „U Kowala”.

Ferie | Półkolonie w SP 4

Kulig w Nieborowie
Śmiechy oraz piski
i okrzyki zachwytu,
upadki w zaspy śniegu,
rzucanie się śnieżkami
i zaróżowione
od mrozu i szczęścia
buzie dzieci.
Tak wyglądał kulig „U Kowala” w Nieborowie zorganizowany dla dzieci uczęszczających na półkolonie do łowickiej
„Czwórki”, który odbył się 16
lutego. Połowa z 30 dzieci jechała na mniejszych, kilkuosobowych sankach, pozostali
jechali na jednych dużych saniach. Kulig jechał zarówno po
wyboistych leśnych drogach,
jak i po bardziej równych drogach gruntowych. Przez ponad
dwie godziny dzieci bawiły się
w nieborowskim gospodarstwie
agroturystycznym. Bowiem po

kuligu, który zorganizowano
w pobliskim lesie, spędziły jeszcze wspólnie czas przy ognisku,
smażąc kiełbaski.
– Praktycznie co roku planowaliśmy organizację kuligu,
ale ciągle nie dopisywała nam
pogoda – mówi organizatorka
półkolonii, nauczycielka z SP 4
Marzena Marszałek - Walędziak
– dopiero w tym roku nam się
udało. Patrząc na to, jaką frajdę
to sprawiło dzieciom, tym bardziej się cieszę, że udało nam
się zorganizować kulig w Nieborowie.
W kolejne dni na śnieżne zabawy do Nieborowa wybrała się
starsza grupa uczestników półkolonii w „Czwórce” oraz dzieci z półkolonii z „Trójki”.
Bezpłatne półkolonie w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu
już na kilka tygodni przed feriami cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku w zorganizowanym przez „Czwórkę”

i Urząd Miejski w Łowiczu wypoczynku bierze udział 70 dzieci. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 4 oraz Zespołu
Szkół nr 4. Dzieci będą podzielone na 4 grupy, dwie młodsze
i dwie starsze.
Tegoroczne ferie odbywają się pod hasłem „Bawimy się
wesoło, bezpiecznie i zdrowo”.
Dzieci mają zorganizowany czas
od poniedziałku do piątku przez
dwa tygodnie ferii w godz. 9.00
do 14.00. Mają również zagwarantowane codziennie śniadanie
i dwudaniowy obiad. Podczas
półkolonii, w najbliższym czasie dzieci m.in. wyjadą do Krainy św. Mikołaja w Kołacinku,
do łowickiego Bajkolandu oraz
na lodowisko do Sochaczewa.
Oprócz tego korzystają z wydarzeń, które oferuje na czas ferii
Łowicki Ośrodek Kultury. Dla
dzieci w szkole prowadzone są
zajęcia plastyczne oraz sportowe. 
jr
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Powiat łowicki | Drogi

Są drogi, którymi trudno przejechać
Około 400 tys. zł wydał tej zimy
Powiatowy Zarząd Dróg
w Łowiczu na odśnieżanie dróg.
Jeśli wiosna nie przyjdzie
szybko, a opady śniegu będą
nadal występować, wydatek
może się zwiększyć do pół miliona. W latach poprzednich,
gdy zimy były łagodne, wystarczyło na ich zimowe utrzymanie około 150-200 tysięcy
złotych.
Tak duże nakłady na odśnieżanie nie oznaczają, że stan
dróg jest zadowalający. Praktycznie nie ma dnia, abyśmy
nie odbierali sygnałów na temat
problemów z przejezdnością
dróg. Niestety, nie wszystkie
informacje, jakie otrzymujemy
drogą mailową, jednoznacznie
wskazują, o jaką drogę chodzi.
Są też skargi, które nie wzbudzają wątpliwości.
– Mieszkam przy trzech drogach powiatowych, a czuję się
odcięty od świata – mówił kilka dni temu mieszkaniec gminy Kiernozia, który w bliskiej
odległości od domu ma drogi
Kiernozia – Wejsce, Brodne –
Osiny i Wiśniewo – Czerniew.
Na dwóch ostatnich nie ma takiej możliwości, aby minęły
się dwa samochody osobowe.
Przed feriami przez drogę Osiny – Wejsce nie mógł przejechać szkolny autobus. Z zaspy
wyciągał go ciężki ciągnik.

– Drogi są przejezdne, ale
występują na nich utrudnienia, zwłaszcza w miejscach,
gdzie są wąskie – zapewniał nas
w ubiegłym tygodniu Zdzisław
Gołębiewski, kierownik sekcji
planowania i zabezpieczenia
zaplecza w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łowiczu. W ubiegłą środę poszerzono drogę od
Czerniewa do Wiśniewa, rozpychając na pola śnieg. W następnej kolejności odśnieżanie ciężkim sprzętem planowane było
na drogach: Wiśniewo – Osiny
oraz Kiernozia – Wejsce, Złaków Kościelny – Złaków Borowy.
Tego samego dnia z prośbą
o interwencję zwróciła się do
nas starsza pani mieszkająca
w Niedźwiadzie w gminie Łowicz. – Drogi są całe zaśnieżone i nie da się w ogóle po nich
poruszać – skarżyła się. Przez
Niedźwiadę również biegnie
droga powiatowa. Tym razem
ponownie pytaliśmy więc o jej
stan w Powiatowym Zarządzie Dróg. – Czy rzeczywiście
po opadach śniegu pod koniec
ubiegłego tygodnia nie odśnieżono tej drogi dzień później?
Z mojej wiedzy wynika, że ok.
3 nad ranem przejeżdżali tamtędy pracownicy SKR Zdu-

Powiat łowicki | PCPR

Nie dopuścić do samobójstw
– Staramy się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepszą pomoc psychologa czy pedagoga – zapewniał na sesji
Rady Powiatu 9 lutego dyrektor
PCPR Robert Wójcik. – Jeżeli
otrzymujemy jakieś niepokojące sygnały, od razu reagujemy.
Przyznał, że wielu młodych
ludzi nie może sobie poradzić z problemami, jakie mają
w domu: alkoholizm i przemoc
najbliższych im osób. Często
jednak problemy związane są
z brakiem akceptacji wśród rówieśników czy z nieodwzajemnioną miłością. – Czasami jednak nie można tego zauważyć

i na pomoc jest już za późno
– dodał przewodniczący Rady
Powiatu Marcin Kosiorek, który kilka miesięcy temu spotkał
się z podobnym przypadkiem. –
Niestety, młodzież żyje obecnie
w bardzo trudnych dla nich czasach – mówi Wójcik. – Rodzice często są bardzo zabiegani
i nie mają dla nich czasu, a one
to interpretują jako odrzucenie
ich. Wiem, że czasami nastolatkowie nie dają po sobie poznać,
że mają myśli samobójcze. Dlatego tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na całą młodzież, pytać, rozmawiać i pomagać, by
nie dochodziło do tragedii.  jr

Gmina Kiernozia | Odśnieżanie dróg

Nie stać nas na więcej
– Jeszcze nie zrobiliśmy podsumowania, ale na pewno koszty odśnieżania przez dwa miesiące dróg odbiją się na naszym
budżecie – mówi wójt gminy
Kiernozia Zenon Kaźmierczak.
Przyznaje, że choć chciałby sypać dodatkowo na drogi piasek
i sól, to gminy na to zwyczaj-

nie nie stać. – To jest żywioł,
z którym można i trzeba walczyć, ale którego nie da się do
końca opanować – dodaje wójt.
Przypomnijmy, że w tym
roku na terenie gminy Kiernozia drogi gminne odśnieża SKR
z Kiernozi. Godzina pracy pługa kosztuje 90 zł. 
jr

Droga powiatowa Osiny – Wiśniewo. Przejazd jest tylko dla dużych ciągników, samochody, ciężarówki, autobusy szkolne
praktycznie nie są w stanie przejechać.

ny i odśnieżyli tę drogę – zapewnił nas w piątek, 12 lutego
Zdzisław Gołębiowski. Dodał,
że przy intensywnych opadach

śniegu maszyny z pługami ruszają już w ciągu dnia, a powtarzają odśnieżanie w godzinach nocnych. Odśnieżaniem

Gmina Bielawy | Odśnieżanie

Nie mogli
doprosić się pługu
Mieszkanka Trzaskowic
w gminie Bielawy Maria
Przewska skarży się na
skandaliczną – w jej
ocenie – pracę pracownika
zatrudnionego do obsługi
pługu.
– Prosiłam o pomoc w odśnieżaniu dojazdu do posesji
i obiecano pomóc. Miał przyjechać w czwartek, a był w sobotę.
Przez ten czas droga, która stanowi dojazd do jej posesji od szosy wojewódzkiej 703,
była zawalona śniegiem. Jak
przyznała, mieszka z niepełnosprawnym dzieckiem i chorym
ojcem. – Moja sytuacja jest wyjątkowa, nie dam sama rady odśnieżyć 150 m drogi, a ta musi
być przejezdna – powiedziała zrozpaczona. Zanim przyjechał samochód z pługiem, miała problem, by zawieźć chorego
na astmę ojca do lekarza, do
dziecka nie mogli dojechać na-

uczyciele na indywidualne zajęcia. – Rozumiem sytuację tej
rodziny, z pewnością jest bardzo
trudna. Dlatego co roku jej pomagamy – powiedział nam wójt
Sylwester Kubiński. Dlaczego
pług nie dojechał od razu? Bo
w pierwszej kolejności trzeba odśnieżyć drogi publiczne.
Droga dojazdowa do tej prywatnej posesji – jak i wielu innych – należy do właścicielki
gruntu i na niej spoczywa obowiązek zapewnienia przejazdu.
Polecenie dotyczące pomocy
w tym względzie i wykonanie
prac to naprawdę wyjątek.
Obecnie gmina ma do utrzymania ok. 200 km dróg, 86 km
dróg gminnych, 80 km dróg
przejętych w utrzymanie od powiatu i 40 km pozostałych dróg.
Wszystkie te drogi odśnieża jeden samochód z pługiem i piaskarką, w pracy pomagają mu
2 koparki do rozbijania zasp.
Kierowca musi pracować ponad
przyjęte godziny – i tym tłumaczy wójt zwłokę w wykonywaniu tego polecenia. 
tb

dróg powiatowych zajmują się
4 rodzime firmy: SKR z Kocierzewa, SKR z Chąśna, Woj-Pol
z Łowicza oraz Kop-Tech z ŁoREKLAMA

wicza. Dysponują one wystarczająca ilością sprzętu, nie było
więc potrzeby zatrudnienia innych firm. 
jr, mwk
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II LO. Już po raz drugi wykład o transplantologii przeprowadzono właśnie w Medyku. Na zdjęciu pierwsza z lewej
dyrektor II LO Dorota Urbańska.

Wykład o transplantologii. Andrzej Papacz, który sam ma przeszczepione serce, mówił młodzieży m.in. 
o oświadczeniach woli.

Łowicz | II Liceum Ogólnokształcące

Transplantacja nie jest tematem tabu
Można komuś oddać swoje serce – pod takim hasłem 11 lutego odbyło się
spotkanie z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego na temat transplantacji narządów.
Było to już drugie spotkanie
z osobami należącymi do Stowarzyszenia Przeszczepionych
Serc oraz rodzinami dawców.
Uczniowie i nauczyciele spotkali się z Elżbietą Orczyk – żoną
dawcy, Andrzejem Papaczem,
który jest po przeszczepie 14 lat
oraz z Pawłem Kądziałko, który jest po przeszczepie serca 8

lat. W czwartkowym spotkaniu
wziął również udział Zbigniew
Wojda, który jest koordynatorem przeszczepiania narządów
w jednym z warszawskich szpitali.
Młodzież najpierw obejrzała film dokumentalny, w którym wypowiadali się zarówno
biorcy, jak i rodziny dawców

narządów. Wszyscy zgodnie
mówili, że nie jest to prosta
decyzja zarówno dla jednych,
jak i drugich. Dla rodzin – bo
w przeciągu kilkunastu minut
muszą podjąć decyzję, czy chcą,
by organy ich najbliższych trafiły do obcych osób. Trudna jest
również decyzja dla biorców,
ponieważ nie zawsze organizm

chce przyjąć obcy narząd. Film
poruszył również kwestię nieznajomości dawcy. Polskie prawo zastrzega bowiem anonimowość obu stron. Wiedza, jaką
posiadają, to zazwyczaj bardzo
ogólne informacje – jak płeć,
wiek i często sposób, w jaki
dana osoba umarła. Niektóre
rodziny chcą poznać osoby, które noszą w sobie serce ich najbliższej osoby, inni nie chcą
wiedzieć.
Po filmie każdy z gości mówił parę słów o tym, jak u
nich wyglądała transplantacja.

– Mój mąż miał jeszcze ciepłe
ręce, kiedy lekarze powiedzieli mi, że on umarł – wspominała Elżbieta Orczyk. – Zadali mi
od razu pytanie, czy zgadzam
się na transplantację... zgodziłam się.
Warto dodać, że osób oczekujących na przeszczepy, dla
których są one jedyną nadzieją
na przeżycie, jest wiele. Obecnie w Polsce na nerkę oczekuje 1171 osób, na nerkę i trzustkę – 25 osób, na samą trzustkę
– 3 osoby, na nerkę i wątrobę –
4 osoby, na wątrobę – 212 osób,

na serce – 199, na płuca – 23,
a na serce i płuca – 19 osób.
Każdy z uczestników spotkania mógł wziąć oświadczenie
woli. Nie jest ono wprawdzie
ostateczną decyzją, czy narządy zostaną po śmierci pobrane.
Najważniejsza jest bowiem zgoda rodziny zmarłego. – Stąd tak
ważna jest rozmowa z naszymi
najbliższymi, by wiedzieli, jaka
jest nasza wola – mówił na spotkaniu Andrzej Papacz. Więcej
o samej transplantacji można
przeczytać na internetowej stronie www.poltransplant.pl 
jr

REKLAMA

Rzecznik Konsumenta | Loterie i wygrane

Nie daj się nabrać na supernagrodę
Loterie, w których nie braliśmy udziału, a mamy zagwarantowaną wyjątkową nagrodę,
pod warunkiem, że natychmiast
podejmiemy decyzję, kupując
coś, wysyłając sms lub dzwoniąc pod nr telefonu zaczynający się od cyfr 0700 – to obietnice bez pokrycia.
– Wydawało się, że ludzie
na te obietnice wygranej są już
odporni, ale niestety, okazuje
się, że takie nieuczciwe praktyki są kontynuowane – mówi
Agnieszka Kopczyńska, Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Łowiczu. – Firmy, które
działają na pograniczu prawa,
szukają nowych osób, które się
na to nabiorą, zmieniają swoje metody, aby szukać nowych
klientów. Do łowickiej rzecznik ostatnio trafiło kilka tego
typu spraw, ujawniły się też
konsekwencje spraw sprzed lat.
Dotyczyły one sklepów wysyłkowych oraz wydawnictw.
Klientom wydawnictw, którzy kupowali w nich książki,
trudno się z wydawnictwami
rozstać. W zasadzie odwrotnie

– wydawnictwom trudno rozstać się z klientami.
Skrajny przykład był taki,
że kilka dni po śmierci klienta
ktoś zadzwonił z wydawnictwa
z ofertą. Rodzina poinformowała, że klient nie żyje, jednak po jakimś czasie w domu
tym pojawił się kurier, żądając
odbioru rzekomo zamówionej
paczki.
Z kolei sklep wysyłkowy,
z usług którego klient skorzystał w 2001 roku, oferował nachalnie kolejne zakupy, mimo
że do nich nie doszło, przekazał należność do wyegzekwowania firmie windykacyjnej.
Na szczęście ta firma okazała się bardziej wiarygodna niż
sam sklep i udało się dowieść,
że dług wobec sklepu jest wirtualny.
Nikt tak jeszcze
nie wygrał
– Proponuję wszystkie tego
typu ofert wyrzucać, maile
i sms–y kasować. Nie łudzić
się wygraną, bo nikt tak jeszcze niczego nie wygrał. Trud-

no zachować zimną krew, gdy
spada na nas grad pomyślnych
wiadomości, ale trzeba zastanowić się, czy nie brzmią one
zbyt pięknie – ostrzega Federacja Konsumentów. Musimy być
szczególnie czujni, gdy:
n otrzymujemy ofertę od firmy, która nie podaje adresu;
n w
ofercie są określenia
o wygranej typu: ostatnia szansa, osobą wybraną jesteś ty;
n firma wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji;
n oferowane są do kupna rzeczy, których cena jest wielokrotnie wyższa niż w sklepie;
n otrzymanie czegoś za darmo uwarunkowane jest kupnem, wysłaniem sms, wykonaniem telefonu – koniecznie
trzeba sprawdzić, ile taki telefon lub sms kosztuje. Nasza rozmówczyni radzi, aby czytać dokładnie regulamin. Sprawdzać
koszty, jakie musimy ponieść
w przypadku odbioru tzw.
darmowej nagrody. Przede
wszystkim – nie podawać żadnych swoich danych przez telefon. 
mwk

Agnieszka
Kopczyńska
Powiatowy Rzecznik
Konsumenta
w Łowiczu
– Gdy natrafimy na
nieuczciwą firmę,
trudno jest temu
zaradzić, stosując
nawet środki prawne.
Warto sprawdzać
wiarygodność firm,
szukać na ich temat
wszelkich danych,  
informacji. Można
np. patrzeć na fora
internetowe i gdy jest
na nich dużo złych
opinii na temat danej
firmy, lepiej omijać ją
z daleka.
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Łowicka Akademia Sportu | Start za granicą

Popielec

Podbili Berlin

KRZYSZTOF MIKLAS

Posypaliśmy, a raczej daliśmy
sobie posypać, głowy popiołem, co ma symbolizować i tę
prawdę, że każdy z nas kiedyś
w proch się obróci. I jak to często bywa – z głowami do posypania udali się do kościołów
w znacznej, a może i przeważającej, mierze ci, którzy wiodą życie skromne i spokojne.
Bez jakichkolwiek ekscesów czy
fanaberii. Albo z wodą sodową
w tychże głowach bulgocącą
od pozornych sukcesów. Bo tak
zwani ludzie sukcesu na taki
wyraz skromności nie mają często albo czasu albo nawet ochoty. Obowiązku stawienia się
w kościele w Środę Popielcową
przecież nie ma. Jak wszystko
u obdarzonego wolną wolą człowieka jest kwestią wyboru.
Ciekaw też jestem, ilu polityków
rozmaitego, ale głównie centralnego, szczebla znalazło wczoraj
czas, by pochylić głowę przed
kapłanem? I na ile było to zachowanie szczere? A jak się człowiek przygląda naszemu życiu
politycznemu to byłoby, oj byłoby, powodów bez liku, by te głowy popiołem posypywać. Nawet
w każdą środę. Nie tylko Popielcową. Wprowadziłbym nawet do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów
i wszystkich ministerstw taki
obowiązek. A już w telewizji, szczególnie publicznej,
w szczególności. W miejsce lustracji, której wielu uniknęło
i teraz śmieją się z naiwnych.
REKLAMA

Sam znam paru takich w swojej branży. Cynicznych do bólu.
Niektórzy udając świętych
uśmiechają się z ekranu, inni
opowiadają nam teraz, co dzieje się na zimowych igrzyskach
olimpijskich w Vancouver.
Zwyczaj posypywania głów popiołem pochodzi z VIII wieku.
Jest więc starszy niż chrześcijaństwo na naszych ziemiach.
Od tysiąca lat nie jest to popiół przypadkowy, a pochodzący z palm i palemek spalonych
po poprzedniej Niedzieli Palmowej. Środą Popielcową rozpoczęliśmy zatem czas trwającego
40 dni (nie licząc niedziel) Wielkiego Postu.
Nieodparcie nasuwa się w tym
momencie skojarzenie z przeobrażeniami i zmianami nie
tylko w politycznym, ale i społecznym życiu, jakie dokonują
się na naszych oczach w tempie kiedyś niewyobrażalnym.
A także z mimo wszystko rosnącym dobrobytem. Można chyba
nawet zaryzykować stwierdzenie, że te wszelkie przemiany
i cały postęp są również pewnego rodzaju cezurą i dodatkowym sprawdzianem, bo przecież
choćby chwilowe zrezygnowanie
z jakichś dóbr nie przychodzi łatwo. Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja i szybko
zapomina, jak to drzewiej bywało.
O zdobyczach cywilizacyjnych:
samochodach,
telewizorach,
komputerach, telefonach ko-

mórkowych nawet nie wspominam, bo współczesne życie stało
się bez tych wynalazków trudne
do wyobrażenia. Ale nawet postu za twardej komuny łatwiej
było przestrzegać, bo w sklepach
mięsnych widywało się przeważnie puste haki. A teraz sklepy zawalone towarem. Bez żadnych kartek i przydziałów. Ceny
też dostosowane do różnych kieszeni. Dla jednych podgardle,
kaszanka i salceson, dla drugich polędwica wołowa i dojrzewające wędliny rodem z Włoch
albo Hiszpanii. I weź się człowiecze opanuj. Nie wspomnę
już, że aż przez czterdzieści dni,
co kilkadziesiąt lat temu na polskiej wsi było przecież regułą.
Bo był to także czas przednówka. A co to był ten przednówek,
niech dzieci zapytają swoje babcie i dziadków, bo rodzice mogą
już nie wiedzieć.
Ciekaw też jestem, bo z autopsji trudno mi to stwierdzić, ilu
właścicieli dyskotek i rozmaitych tancbud do Wielkanocy pozamyka swoje biznesy?
Bo w dawnych trudnych, nawet najbardziej komunistycznych, czasach nikt podobnych
przedsięwzięć w tym czasie by
nie zaryzykował. Spotkałby się
z ostracyzmem, potępieniem
i bojkotem, więc interes byłby żaden. Ale cóż? Zapewne signum temporis. Co nie znaczy,
że o pewnych kwestiach, nie
mówiąc o wartościach, nie trzeba przypominać. n

Trenujący taekwondo członkowie Łowickiej Akademii
Sportu, którą prowadzi Kamil Sobol – Łowiczanina Roku
2007 – po raz pierwszy wystartowali w zawodach poza granicami kraju. W dniach 29-31
stycznia wzięli udział w 8. International Berlin Open Taekwondo Meisterschaft 2010.
Zawodnicy po dojechaniu
do Berlina zakwaterowali się
u gospodarza zawodów Mistrza
Pyo Rak-Sun, który jest posiadaczem stopnia – 8 dan. Późnym wieczorem przeprowadzili jeszcze trening, by czuć się
pewniej w czasie rywalizacji.

Nazajutrz członkowie ŁAS
zmierzyli się z zawodnikami z całej Europy, nie dając
zbyt wielu szans konkurentom.
W konkurencji technicznej
Kamil Sobol w kategorii mistrzowskiej zdobył brązowy
medal. Hubert Wojciechowski
i Marcel Jóźwiak zajęli ex
aequo 3 miejsce, a Igor Wojciechowski w tej samej kategorii
stanął na najwyższym stopniu
podium. Hubert i Igor przystąpili ponadto do rywalizacji
w formach tradycyjnych, synchronicznych i zdobyli dodatkowe złote krążki. Po zawodach
uczniowie wraz z prezesa-

mi ŁAS-u Kamilem Sobolem
i Dominikiem Cipińskim ruszyli na zwiedzanie Berlina.
Wśród atrakcji, które przy okazji wyjazdu zobaczyli, było: kościół ewangelicki wzniesiony
ku pamięci cesarza Wilhelma
I, Gmach Reichstagu – siedziba
Bundestagu i Brama Branderburska – najbardziej rozpoznawalny symbol Niemiec.
Ostatniego dnia podopieczni
Kamila Sobola udali się do Tropical Island.
Igor powiedział nam, że wyjazd pozwolił uczestnikom nie
tylko osiągnąć kolejne sukcesy,
ale także zintegrować się.  tb

Wybory
Starostwo wesprze sport i kulturę nie w tym roku
Powiat łowicki | Dotacje
Ponad 71,8 tys. zł wyniosą w tym roku dotacje powiatu łowickiego dla organizacji
i stowarzyszeń zajmujących się
sportem i kultury fizyczną. Na
zadania z zakresu kultury i sztuki przewidziano dotacje w łącznej kwocie 11,5 tys. zł.
Do 5 marca Starostwo Powiatowe w Łowiczu przyjmuje
zgłoszenia do tegoż konkursu.
W ubiegłym roku podobny konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego dotyczył tylko zadań z zakresu sportu i kultury
fizycznej. Przeznaczono na nie
łącznie 71 tys. zł. W tym roku
kwota wynosi 71. 811 zł.

Pieniądze mogą otrzymać organizacje, które upowszechniają sport poprzez: prowadzenie
turniejów, współzawodnictwa,
rozgrywek, obozów szkoleniowych i szkoleń, a także imprez
sportowo–rekreacyjnych.
Na zadania z zakresu kultury
przeznaczono 11.578 złotych,
a o dotacje mogą się ubiegać
organizacje i stowarzyszenia,
które zajmują się ochroną dóbr
kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego powiatu łowickiego. Dotacje można
otrzymać również na promocję produktów regionalnych,
tradycyjnych czy na projekty
wymiany i współpracy kulturowej. 
mwk

W tym roku nie odbędą się
wybory Młodego Łowiczanina
Roku. Jak powiedział nam Maciej Sobieszek, prezes Forum
Młodych Łowiczan – organizacji, która jest pomysłodawcą
tytułu, inicjatywa została odłożona do roku przyszłego. Rezygnacja z wyboru Młodego Łowiczanina w tym roku powinna
wpłynąć pozytywnie na wykrystalizowanie się grupy wartościowych, czynnych społecznie
młodych osób.
Oprócz tego w tym roku jest
już zbyt późno, by podjąć się
organizacji wyborów. Poprzedzała je procedura związana ze
zgłaszaniem kandydatów przez
m.in. organizacje społeczne.  tb
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Dziewczęta robiły wszystko, aby wyglądać jak najprawdziwsze Cyganki.

W roli misia Jarosław Kotlarski.

Bobrowniki | Ostatkowe tradycje

Podtrzymują ludową tradycję
I znów ostatkowej tradycji w Bobrownikach stało
się zadość. W niedzielę, 14 lutego spod Gminnego
Ośrodka Kultury na trakt, osiedle, a później wieś
ruszył korowód przebierańcow na czele z misiem.
Śpiewali, grali, figlowali i winszowali.
Było ich więcej niż rok temu.
Bobrownickie
chodzenie
z misiem jest niemalże wierną kopią zwyczajów zapustowych, o których Anna i Henryk
Świątkowscy piszą w „Łowickiej Sztuce Ludowej”. Chodzenie po wsiach chłopców przebranych za maszkary ludzkie
i zwierzęce było echem bardzo
starych praktyk magicznych,
mających na celu zapewnienia
płodności, urodzaju oraz obudzenia do życia na nowo. Chło-

piec udający niedźwiedzia był
cały okręcony grochowinami
albo słomą, albo miał na sobie
wywrócony wełną na wierzch
kożuch. Prowadzono go na powrozie słomianym albo wożono z przodu wozu. Przebierańcy już na progu domu śpiewali,
a później zaczynali płatać figle i psoty, przygrywając sobie
na organkach, walili w blachy,
czyniąc wiele hałasu. Były też
tańce z domownikami. Na ko-

niec częstowano ich pączkami,
obdarowywano kiełbasą i jajkami. Kiedyś takie zapusty odbywały się na wielu wsiach. Dziś
Bobrowniki należą do nielicznych. – Jest to przepiękna tradycja. Przed wojną z misiem
chodzili strażacy. Od lat siedemdziesiątych zaczęło się to
odradzać na nowo, z czego bardzo się cieszymy – mówi Bolesław Kowalski, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dzierzgówku.
Pierwszy ostatkowy pochód
przebierańców z misiem odbył
się tutaj w 1974 roku. Jego inicjatorką była Aniela Pawłowska, kierowniczka Klubu Rolnika. W kolejnych latach tradycje
tę kontynuowała jej następczyni
Janina Owczarek. Później była
dość długa przerwa. Do trady-

cji powrócono w roku 1995 na
kolejnych pięć lat. Nastąpiła kolejna przerwa, by do chodzenia z misiem ponownie wrócić
w ubiegłym roku. – Sporo
zmieniło się przez te wszystkie lata, a ja zmiany te obserwuję z bliska, bo przebrana za
Cygankę chodziłam w korowodzie już jako młoda dziewczyna i chodzę teraz. Jest inaczej – mówi obecna kierownik
GOK Bobrowniki Dorota Skolimowska. Kiedyś miś ubrany był w grochowiny, później
w saladerę, a obecnie w siano.
Gospodynie dawniej wrzucały do koszyka jaja, ciasto, pieniądze – teraz tylko pieniądze.
Diabły smarowały ludzi sadzami – teraz zazwyczaj pastą do
butów. Kiedyś chodziła tylko

młodzież – obecnie również dorośli i dzieci. Kiedyś przebierańcy na odchodne tylko winszowali, dziś częstują dzieci
słodyczami.
W niedzielę, 14 lutego
w samo południe w GOK-u zebrało się około 30 osób. – Takich osób, którym po prostu
chce się jeszcze w niedzielę
robić coś innego – mówi Alojzy Wach z Dzierzgowa, który przyprowadził również swojego jedenastoletniego syna
Damiana. Chłopiec nie ukrywał, że jest dumny z roli, jaką
mu powierzono, wszak prowadził na postronku z dzwonkiem groźnego niedźwiedzia.
W tym roku rola niedźwiedzia
przypadła w udziale Jarosławowi Kotlarskiemu. Odwiedzał on

domy w towarzystwie śmierci, turonia, diabłów, Cyganek
i Cyganów. Przygrywali mu: na
bębnie Zygmunt Draczewski,
a na akordeonie Ireneusz Jurkiewicz. Przebierańcy chodzili
kilka godzin. Na koniec w GOK
czekał na nich ciepły poczęstunek przygotowany przez sołtys Krystynę Kaczor. Odwiedzili wiele domów. Wiele osób
przyjmowało ich z otwartymi
rękami, ale też wielu nie zastali. – Dziękujemy tym, którzy
nas przyjęli, bo to daje motywację do podtrzymywania tradycji.
W przyszłym roku chodzenie
z misiem mamy zamiar zorganizować w sposób jeszcze bardziej zgodny z dawnym zwyczajem – mówi kierownik Skolimowska. 
ljs
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Łyszkowice | Karnawał

Bal przebierańców w nowym przedszkolu
Ponad sto dzieci poprzebieranych w różne stroje uczestniczyło w kostiumowym balu karnawałowym 1 lutego od 11.30
w nowym przedszkolu w Łyszkowicach. Zabawę prowadził
REKLAMA

wodzirej przebrany za klauna. Koszt zabawy wraz z poczęstunkiem (łącznie 400 złotych) pokryty został z pieniędzy
Rady Rodziców. Nie była to
jedyna impreza w tym przed-

szkolu w ostatnim czasie. Pod
koniec stycznia przedszkolaki
przy pomocy wychowawczyń
oraz rodziców zaprosiły blisko
200 seniorów na Dzień Babci
i Dziadka. 
mak
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Witold Kubiak (1934-2010)

n Witold

Kubiak
1934-2010
Witold Kubiak 1934-2010.
Swoje życie poświęcił
pracy nauczyciela. Nigdy
nie założył rodziny. Swe
zamiłowanie do przyrody
i fotografowania próbował
zaszczepić w kolejnych
pokoleniach swych uczniów
Liceum Ogólnokształcącego
w Głownie. Skromny człowiek
wysokiej kultury osobistej. Zmarł
samotnie. W sercach przyjaciół
-–nauczycieli –ciągle żywy,
ciągle bliski.

Urodził się 8 września 1934
r. w Bodzisławiu, w ówczesnym województwie bydgoskim. Od dziecka interesował
się przyrodą. Nie było więc
przypadkiem, że po skończeniu szkoły średniej wybrał do
dalszego kształcenia geografię na Uniwersytecie Łódzkim.
W 1960 roku ukończył studia
dyplomem magistra geografii
w specjalizacji hydrolog geograf.
Pierwszą pracę znalazł już
w pierwszym roku po ukończeniu studiów w miejscowości
Praszki. Został nauczycielem
w miejscowej Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa.
Jego zawodowa droga była
kręta. Rzucała go w rozmaite
zakątki kraju. W latach 19611962 pracował jako nauczyciel
w Liceum Ogólnokształcącym
w Rawie Mazowieckiej. Jeszcze w tym samym roku 1962
został nauczycielem geografii
w Liceum Ogólnokształcącym
w Głownie, gdzie pracował do
roku 1970. W latach 1970-1973
podjął studia doktoranckie na
Uniwersytecie Łódzkim, pracując jednocześnie na tej uczelni jako asystent. Stan zdrowia
nie pozwolił mu jednak studiów doktoranckich zakończyć
i nigdy wymarzonego doktoratu nie uzyskał. W ciągu kolejnych trzech lat – od roku 1973
do 1976 – pracował w Międzywydziałowym Zakładzie Technicznych Środków Nauczania
w Łodzi. W roku 1976 ponownie powrócił do Głowna, by

kontynuować pracę jako nauczyciel geografii tutejszego
liceum. Jako geograf pracował
tu aż do momentu przejścia na
emeryturę – do roku 1990.
Przez swych kolegów i przyjaciół z emerytowanego już dziś
środowiska nauczycielskiego
w Głownie zapamiętany został
jako Witek – skromny, pozornie
nierzucający się w oczy człowiek, a jednak ktoś, o kim trudno będzie zapomnieć.
Nigdy nie założył własnej
rodziny, przez osoby, które nie
znały go bliżej, był postrzegany jako samotnik. Jego koledzy
i przyjaciele tymczasem podkreślają, że miał o wiele większą rodzinę – tę uczniowską, bo
to właśnie uczniom poświęcił
cały swój czas, wiedzę, pasję
i serce. Grono jego znajomych
i przyjaciół – nauczycieli pamięta jego zamiłowanie do przyrody, krajobrazu, do fotografii
i człowieka. Jego uczniowie –
do grona których ja również należę – zapamiętają go jako nauczyciela, który każde zajęcia
zaczynał od zdjęcia zegarka
i jako pasjonata fotografii, którą to pasją zarazić chciał swych
uczniów na zajęciach kółka fotograficznego. Niektórych zaraził skutecznie i z sukcesem.
W roku 1977 prace jednego
z podopiecznych koła geograficzno-fotograficznego,
które prowadził Witold Kubiak,
zostały nagrodzone przez ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania i wystawione

w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. Fotografie innego Jego ucznia zostały wyróżnione na wystawie w Białymstoku. Wystawy zdjęć uczniów
Witolda Kubiaka zdobiły również ściany głowieńskiego liceum.
Swe zamiłowanie do przyrody i krajobrazu przekładał
na organizowanie wycieczek
i przygotowywanie młodzieży do olimpiad wiedzy geograficznej. W latach siedemdziesiątych był prezesem Ligi Ochrony
Przyrody. Za działalność na
rzecz LOP uhonorowany został
w 1979 r. Oznaką Srebrnego
Żubra, a następnie – także Złotego Żubra.
W 1979 r. uzyskał również
wyróżnienie za działalność na
rzecz dzieci i młodzieży – otrzymał oznakę Przyjaciel Dziecka.
Ukoronowaniem dla jego – jak
podkreślają znajomi i przyjaciele – skromnego życia nauczyciela – był Złoty Krzyż Zasługi.
– Żył tak, jak pisał poeta
ksiądz Jan Twardowski: „Jaka
to radość ... kiedy nic dla siebie.” – wspominają przyjaciele.
Był człowiekiem o wysokiej
kulturze osobistej, który mówiąc „dzień dobry” przechodniom na ulicy, zawsze uchylał
czapkę i uśmiechał się.
Odszedł 9 stycznia tego roku.
Miał 76 lat. Został pochowany 16 stycznia na cmentarzu
w miejscowości Bytoń w województwie kujawsko - pomorskim. 
rpm

Zduny | Dom Kultury

Gwiazda Mam Talent zaśpiewa na Dzień Kobiet
Tomasz Grdeń, solista grający na kontrabasie, będzie
gwiazdą Gminnego Dnia Kobiet
w Domu Kultury w Zdunach.
Tomek Grdeń stał się szerzej
znany po występach w drugiej
edycji programu Mam Talent,
choć nie wygrał programu, to
bardzo mocno zapadł w pamięci widzom. Oprócz tego miał
też okazję wcześniej wielokrotnie występować na wielu róż-

nych koncertach i konkursach,
zdobył np. pierwszą nagrodę
w I Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. w 2004, grał na Pikniku
Country.
Podczas swych występów łączy on zapomniany już prawie
klimat swingu z parakabaretowym podejściem do piosenek,
publiczności i samego siebie.
Występuje sam, rzadko jednak

sam śpiewa, zaprasza bowiem
publiczność do wspólnej zabawy z piosenką. Na program występu Tomka Grdenia składają się między innymi piosenki:
„Singing In The Rain”, „Strangers In The Night”, „What A
Wonderful World”, „Fever”,
„Blue Suede Shoes”, „Zimny
drań”, „Ostatnia niedziela” oraz
autorski numer Tomka zatytułowany „Bestia”, prawdziwy hit.

Wcześniej jednak, zanim
gwiazda wejdzie na scenę wystąpią śpiewające podopieczne
Marcina Gałka-Walczykiewicza, instruktora koła teatralnego-wokalnego z Domu Kultury w Zdunach. Po ich występie
odbędzie się poczęstunek z niespodzianką.
Na koncert zaproszone są
wszystkie panie mieszkające na
terenie gminy Zduny. 
tb

oni zagrażają naszemu życiu | 09.02-14.02.2010
W okresie od 9 lutego
policjanci z komendy
w Łowiczu, Skierniewicach,
Gostyninie i Brzezinach
zatrzymali następujących
nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów.
Wszyscy oni odpowiedzą
za popełnienie przestępstwa
drogowe przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu.

 9 lutego policjanci z ruchu
drogowego ze skierniewickiej Komendy Miejskiej Policji zatrzymali
w Bolimowie pijanego rowerzystę.
58-letni Ryszard L. jechał rowerem, mając 0,35 mg/dm3 alkoholu
w wydychanym powietrzu, czyli
około 0,8 promila.
 9 lutego tuż po godzinie
7 rano patrol policji z Komendy Powiatowej w Brzezinach
zatrzymał do kontroli drogowej
w Dmosinie kierowcę samochodu
osobowego marki Opel Kadett.
Badanie alkotestem ujawniło
u mieszkańca pobliskich Nagawek 0,86 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcy
zatrzymano prawo jazdy katego-

rii B i T. Teraz za jazdę w stanie
nietrzeźwości odpowie on przed
brzezińskim sądem.
 12 lutego o godzinie 17.10
w Borowie w gminie Bielawy nietrzeźwy 52-letni mieszkaniec tej
miejscowości jechał rowerem.
Badanie alkosensorem wykazało,
że miał 0,68 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc.
Ponadto nie zastosował się do prawomocnego, orzeczonego przez
Sąd Rejonowy w Łowiczu, zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów.
 13 lutego około godziny
23.30 w Rybiu policjanci z KPP
w Gostyninie zatrzymali Mazdę kierowaną przez 20-letniego
mieszkańca gminy Sanniki, który

miał 0,80 promila alkoholu w organizmie. Kierowca nie posiadał
uprawnień do kierowania samochodem.
 13 lutego o godzinie 1.45
w Brzezi w gminie Sanniki 21-letni
mieszkaniec gminy Iłów kierował
Volkswagenem Golfem, mając
0,72 promila alkoholu.
 14 lutego o godzinie 12.35
na ulicy Starorzecze w Łowiczu
nietrzeźwy 45-letni mieszkaniec
Łowicza jechał rowerem (0,31
mg/dm3 alkoholu).
 14 lutego o godzinie 13.55
na ul. Gen. Klickiego w Łowiczu
nietrzeźwy 46-letni mieszkaniec
Łowicza jechał rowerem (0,66
mg/dm3 alkoholu).

odeszli od nas | 6.02.–15.02.2010
6 lutego:
Urszula Wilmańska, l.64.

11 lutego:
Jan Graszka, l.52.

7 lutego:
Grzegorz Światlak, l.62;

12 lutego:
Genowefa Traczyk, l.89,
Kiernozia; Antoni Stanisław
Stasiurka, l.60, Głowno.

8 lutego:
Jan Brynkiewicz, l.80,
Stryków.
9 lutego:
Józef Zalewski, l.67;
Jadwiga Znyk, l.87;
Marian Walas, l.80; Jan
Grabowicz, l.54, Krępa.
10 lutego:
Bogdan Piekacz, l.56; Helena
Polit, l.78, Stryków; Adam
Fałowski l.37.

13 lutego:
Zofia Stanisława Włodarczyk,
l.62, Wola Błędowa.
14 lutego:
Stanisława Kwiatkowska,
l.78, Głowno; Stanisław
Włodarczyk, l.71, Głowno;
Lucyna Kalicka, l.73.
15 lutego:
Helena Lisiewska, l.83

Łowicz | Książka o Hallerczykach

Poszukiwani
potomkowie Hallerczyków
Rodziny mieszkające na terenie powiatu łowickiego, które
w swoim drzewie genealogicznym mają żołnierza Hallerczyka, proszone są o kontakt z Grzegorzem Cisakiem, który pracuje
obecnie nad książką poświęconą
właśnie Hallerczykom. Zostanie
ona wydana pod patronatem Muzeum Regionalnego w Kutnie.
Hallerczycy
stacjonowali
w Kutnie w 3 Pułku Dywizji Instrukcyjnej w latach 1919 - 1920
oraz w ramach sztabu Frontu
Zachodniego. Mieli oni zadanie
kontrolować stan bezpieczeństwa zachodnich granic Polski.

Szkolili oni także późniejszych
żołnierzy Ochotniczej Armii
Hallerowskiej, która wzięła
udział w walce z bolszewikami w 1920 r. Właśnie w książce
Grzegorza Cisaka „Hallerczycy. Walka - Niepodległość - Pamięć” ma znaleźć się zarówno
wykaz osób, które w dwudziestoleciu międzywojennym były
Hallerczykami, ale także indeks
osobowy kolejnych pokoleń ich
rodzin. Wszyscy zainteresowani
proszeni są o kontakt z autorem
książki pod numerem telefonu
24 722 12 23 albo drogą elektroniczną noriana@wp.pl

Ferie z szachami
Otwarte dla wszystkich
turnieje w rozwiązywaniu
zadań szachowych
rozpoczną się w pijarskiej
Szkole Podstawowej od
najbliższego poniedziałku,
22 lutego.
Przez trzy kolejne dni – aż do
24 lutego – rozgrywane będą
zawody w tej wyjątkowej dyscyplinie. Rozwiązywanie zadań szachowych jest odrębREKLAMA

ną dziedziną szachów. Polega
na stworzeniu na szachownicy sztucznego układu bierek,
który zawiera interesującą ideę
lub kombinację. Każdy problem szachowy ma tylko jedno
rozwiązanie.
Wszelkich informacji na
temat najbliższego turnieju
w rozwiązywaniu zadań szachowych udziela ich organizator Adam Piorun pod numerem
telefonu 602 603 393. 
jr

www.nowylowiczanin.pl



Przegląd
prasy

Łowicz | Forum Młodych Łowiczan

Łowicz | Stare Miasto

Karnawałowe szaleństwa

Jaś i Małgosia na balu
karnawałowym

Na bal została zaproszona
prawie setka dzieci z rodzin mających problemy finansowe, wytypowanych przez dyrektorów
i pedagogów. Na balu z dziećmi bawili się tancerze z grupy
DNA, którzy uświetnili zabawę nie tylko pokazami tanecz-

15

Okruchy życia

jak zawsze str. 34

W piątek 12 lutego
w Szkole Podstawowej
nr 1 w Łowiczu odbyła
się już po raz ósmy
akcja charytatywna
zorganizowana przez
Forum Młodych Łowiczan
pod nazwą
„Bal dla Jasia i Małgosi”
dla dzieci z łowickich szkół
podstawowych.

nr 7      18 lutego 2010

Zabawa karnawałowa
połączona z rozdaniem
prezentów dla dzieci
z osiedla Stare
Miasto w Łowiczu
przygotowana przez
zarząd tej łowickiej
dzielnicy odbyła się
w sobotę 13 lutego.

nymi, ale również warsztatami
w czasie, których dzieci poznały tajniki tańca nowoczesnego.
Dzieci chętnie brały udział
w konkursach z nagrodami, które wpisywały się w klimat kończącego się powoli karnawału.
Nie zabrakło także tańców, przy
muzyce.
Każde dziecko otrzymało
paczkę z upominkami, przygotowaną dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu wielu łowickich firm i instytucji, m. in.
burmistrz Łowicza, OSM w Łowiczu, Hazbi, Jakmar, Sunday,
zespołowi Chanel oraz wielu,
wielu innym. 
tb

Pierwsze tańce rozpoczęły
się po godz. 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łowiczu i trwały do
godz. 14.00.
W zabawie brały udział dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Do
szkolnej sali przyszło kilkadziesiąt najmłodszych mieszkańców osiedla Stare Miasto.
Większość dziewczynek było
przebranych za księżniczki czy
wróżki i to one wiodły prym

Dzieci na balu dla Jasia i Małgosi bawiły się pod okiem młodzieży
z Forum i grupy tanecznej DNA.

Gmina Kocierzew | Edukcja

Unia dofinansuje
zajęcia pozalekcyjne
nastyce korekcyjnej. Zajęcia
edukacyjne obejmować będą
informatykę, język angielski
i niemiecki, kółko teatralne, zajęcia matematyczno–przyrodnicze. Ponadto ponad 300 godzin przewidziano na zajęcia
w ramach „Szkolnego ośrodka kariery”, podczas których
doradca zawodowy pomagać
będzie gimnazjalistom w wyborze szkoły średniej i zawodu. W projekcie tym w ramach
gimnastyki korekcyjnej zaplanowano wyjazdy na basen,
w ramach zajęć matematyczno–przyrodniczych – do ośrodka badawczego, który nie został jeszcze wybrany, w ramach
ośrodka kariery – do zakładów
pracy i szkół ponadgimnazjalnych. 
mwk

316 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej
w Gągolinie Południowym oraz
584 tys. zł na podobne zajęcia
w Zespole Szkół Publiczych
w Kocierzewie Południowym
otrzyma gmina Kocierzew Południowy w ramach unijnego
programu Kapitał Ludzki. Zajęcia rozpoczną się już w marcu i trwać będą 2 lata.
Program dla SP w Gągolinie nazywa się „Link do sukcesu” i jest adresowany jest
do 80 dzieci. W ramach tegoż
programu odbywać się będą
zajęcia polonistyczne (m. in.
wyrównawcze), zajęcia przyrodniczo–ekologiczne, matematyczne, informatyczne, plastyczne, z języka angielskiego
oraz teatralne. Poza tymi zaję-

ciami w szkole projekt przewiduje wyjazdy do twórców
ludowych, teatru, a także do:
biblioteki w Łowiczu, arboretum w Rogowie, Dinoparku
w Kołacinku, Eksperymentarium w Łodzi, Muzeum w Łowiczu.
Projekt jaki będzie realizowany w Zespole Szkół w Kocierzewie adresowany jest do
uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Nosi on nazwę
„Szkatułka wiedzy i umiejętności”. Ze względu na fakt, że
placówka ma znacznie większą liczbę uczniów, założono,
że udział w nim w ciągu 2 lat
weźmie 330 uczniów.
Będą oni brać udział w zajęciach rewalidacyjnych, dydaktyczno–wyrównawczych i gim-

Pobory krwi
w szkołach
dopiero w marcu

Łowicz | Szkole Koło PCK w II LO

Po feryjnej przerwie w nauce, pierwsze pobory krwi
w szkołach planowane są dopiero w drugiej połowie marca
i tylko w dwóch placówkach.
18 marca przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul.
Podrzecznej, 26 marca w I Liceum Ogólnokształcących przy
ul. Bonifraterskiej. Uczniowie
pozostałych szkół ponadgimnazjalnych będą mogli oddać
krew dopiero w kwietniu.
Krew oddawać w szkołach
mogą tylko pełnoletni uczniowie, legitymujący się dowodem
osobistym. 
tb

80 dzieci bawiło się
na zabawie choinkowej
w restauracji
Szkiełka w Łowiczu
zorganizowanej
przez Szkolne Koło
Polskiego Czerwonego
Krzyża z II Liceum
Ogólnokształcącym
w Łowiczu.

Łowicz | Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

Strażacy wykuli
przerębel dla kaczek
W piątek 12 lutego strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu wykuli przerębel
w 20–centymetrowym lodzie
na Bzurze pod mostem na ul.
Mostowej tworząc w ten sposób
swoisty basen dla kaczek dokarmianych przez łowiczan.
Była to jedna z ich najbardziej nietypowych interwencji.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Grażyna Wołynik powiedziała, że z zadowoleniem przyjęła pomoc
strażaków. Sytuacja zwierząt
w czasie trwającej zimy jest
trudna i każda pomoc jest istotna.
Brak dostępu do wody w momencie przyjmowania pokarmu może się dla kaczek wiązać z poważnymi problemami
zdrowotnymi. Bzura, zamarznięta na terenie Łowicza, w innych miejscach zachowała fragmenty swego biegu bez lodu

i tam krzyżówki pływają. Pod
mostem przy ul. Mostowej codziennie przebywa kilkaset
krzyżówek. Zimę przetrwać pomagają im myśliwi z Koła Łowickiego Nieborów, którzy co
kilka dni dostarczają tam ziarna
m.in. kukurydzy.
Oprócz tego bardzo często ptaki dokarmiają łowiczanie. Niestety karma w postaci rzucanego im pieczywa nie
jest wskazana. Nadmiar takiego pokarmu, często nieświeżego, skutkuje chorobami układu
pokarmowego.
Krzyżówki powinny dostawać w większości pokarm roślinny, oprócz ziaren, także gotowane płatki (bez soli), drobno
pokrojone warzywa oraz ziarna zbóż. Pokarm powinien być
właściwie podany: wykładany
na brzegu lub na powierzchni
lodu, w miejscu odgarniętym ze
śniegu. 
tb

w tanecznych szaleństwach,
choć chłopcy ostatecznie również dołączyli do formowanych
kółek. Dzieci razem ze swoimi
rodzicami tańczyły w rytm, znanych również starszym uczestnikom zabawy, przebojów zespołu
Fasolki oraz piosenek z telewizyjnego programu Tik - Tak.
Oprócz konkursów z nagrodami, zarząd osiedla przygotował
również dla dzieci 95 paczek,
w których znalazły się słodycze
i maskotki.
- Zabawy karnawałowe organizujemy od momentu, kiedy tylko powstał zarząd naszego osiedla, czyli od trzech lat
- mówi jego przewodnicząca
Zofia Kroc. W pierwszym roku
tańce dla dzieci zostały zorganizowane w szkole pijarskiej.
Natomiast od dwóch lat zabawa odbywa się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 1. 
jr

Film i paczki
dla najmłodszych
Dzieci z osiedla Nowe Miasto
w Łowiczu w sobotę, 13 lutego
przyszły na bezpłatny seans filmowy do kina Fenix. Pokaz filmu „Kubuś Puchatek i przyjaciele” rozpoczął się o godz. 11.00.
Po filmie otrzymały prezenty
i drobny poczęstunek. Wszystko
to odbyło się dzięki Zarządowi
Osiedla Nowe Miasto. - Do tej
pory co roku organizowaliśmy
zabawę taneczną - mówi przewodnicząca zarządu Małgorzata Grzegorczyk - W tym roku
zmieniliśmy jednak formułę
i dzieciom przypadła ona bardziej do gustu.
W sobotę przyszło do kina ok.
60 najmłodszym mieszkańców
osiedla Nowe Miasto. Większość z nich przyszła z rodzicami. Zarząd przygotował 100
paczek. Te co nie zostały rozdane, trafiły do koła Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci działającego
przy Szkole Podstawowej nr 4
w Łowiczu i do łowickiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. 
jr

Choinka dla dzieci
w restauracji Szkiełka

Pieniądze na przygotowanie
paczek dla dzieci członkowie
koła pozyskali z przeprowadzonej zbiórki pieniędzy w okresie

przedświątecznym w markecie
Intermarche. Pomagali - wtedy
klientom przy pakowaniu zakupów przy kasach. W czasie balu
zadbali natomiast o gry, zabawy i konkursy. Na zwycięzców
czekały atrakcyjne nagrody.
Na zakończenie zabawy każde
dziecko otrzymało od Mikołaja
paczkę ze słodyczami, napojami i zabawkami.
Po zabawie zostało około
30 paczek, gdyż nie wszystkie
zaproszone dzieci na nią przyszły. Trafiły one do uczniów
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Łowiczu.

tb

Dzieci dostały dużo różnych prezentów w tym kolorowe zestawy do rysowania.
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Kiedy podróż
pociągiem do Łodzi

Aktualności

trwać będzie godzinę. str. 1
Łowicz | ZSP nr 4

Zbiórka dla pierwszaków
Zaradnością wykazali
się uczniowie klas
pierwszych Zespołu Szkół
Ponagimnazjalnych nr 4
w Łowiczu, którzy wraz
z pedagogiem szkolnym
Ewą Ryfą przygotowali
akcję „Złotówka dla
Pierwszaka”.

Najszybciej sprzedały się pączki oraz szarlotka. Sklepik Szok na każdej przerwie przeżywał oblężenie.

Kocierzew | Majątek gminy

Gmina kupi byłą zlewnię mleka
Za 55 tys. zł gm. Kocierzew
planuje kupić od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
budynek po zlewni mleka w Kocierzewie. Ponad rok temu spółdzielnia zakupiła go od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Łowiczu.
28 stycznia Rada Gminy Kocierzew jednogłośnie podjęła
uchwałę o rozwiązaniu umowy wieczystego użytkowania
gruntu pod zlewnią, jakie było
ustanowione w 2006 r. na rzecz
OSM. Ustanawiając prawo do
wieczystego użytkowania tej
działki, gmina nie może zapła-

cić za jej nabycie. Ponieważ ponad rok temu GS zakupił prawo
wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z naniesieniami (budynek, przyłącze wodne
i energetyczne) za 50 tys. zł
i poniósł koszt aktu notarialnego – 3 tys. zł, ustalono, że gmina zapłaci za naniesienia budowlane i odszkodowanie za
rezygnację z użytkowania wieczystego 55 tys. zł.
Zlewnia mleka sąsiaduje
z ZSP w Kocierzewie i nabywając prawo do tej działki, gmina
będzie mogła zagospodarować
ją dla potrzeb szkoły. 
mwk

Kocierzew | Tenis stołowy

Zapisy na turniej trwają
21 lutego w Zespole Szkół
w Kocierzewie Pd. odbędzie się
IV Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta. Rozegramy on
będzie w 3 kategoriach wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjaliści, młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych
oraz pozostałe. Zapisy na turREKLAMA

niej przyjmowane są już w UG
w Kocierzewie, ale można będzie się zapisać nawet przez
rozpoczęciem turnieju.
Turniej
rozpocznie
się
o godz. 12., rozgrywany będzie
przy 6 stołach. Zwycięzcy dostaną puchary i nagrody finansowe. 
mwk

Przygotowali mini cukiernię
oraz sklep z różnościami. Pieniądze ze sprzedaży słodkości
i różnego typu gadżetów przeznaczą nie na własne przyjemności, ale na zorganizowanie
w szkole warsztatów dotyczą-

cych agresji (dla klas pierwszych).
– Uważam, że uczniowie
o wiele więcej dowiedzą się
na temat agresji i nauczą się,
jak sobie z nią radzić podczas
warsztatów niż w trakcie wykładu. Koszt tego typu zajęć to
12 zł od osoby. Szkoła ma ograniczone możliwości, a uczniów
nie chcemy obarczać wydatkami – mówi Ewa Ryfa. W związku z tym wyszła z inicjatywą zorganizowania atrakcyjnej
w formie zbiórki do uczniów,
a ci bardzo chętnie się jej podjęli. W pomieszczeniu „Szok”
urządzono 11 i 12 lutego kawiarnię. Kupiono pączki, a uczenni-

ce same upiekły ciasta. Jogurty
oraz wiele gadżetów pozyskano
z łowickich sklepów oraz wydziału promocji UM oraz starostwa,
a także z ŁOK. – Zainteresowanie było ogromne, gdyż czapki
mieliśmy po 5 zł, a błyszczyki
po 1 zł –dodaje pedagog.
Najbardziej w organizację
przedsięwzięcia zaangażowały
się: Magda Jabłońska, Samanta
Wojtysiak i Aleksandra Tybura
z klas pierwszych oraz Krzysztof Pikulski z klasy III. Pierwszego dnia zbiórki zwróciły sie
koszty zakupu niektórych towarów, zaś drugiego udało się
uzbierać odpowiednią kwotę na
zorganizowanie warsztatów.  eb

Kiernozia | Budżet na 2010 rok

Oczyszczalnia w roli głównej
W budżecie gminy
Kiernozia na obecny rok
planowanych jest ponad
9 mln zł dochodów.
Wydatki mają zostać
na poziomie ok.
11 mln zł.
Powstały deficyt ma zostać
pokryty z pożyczek albo kredytów zaciągniętych przez gminę.
– Największą inwestycją tego
roku jest dalsza budowa oczyszczalni – podkreśla sekretarz
gminy Kiernozia Jarosław Bogucki. – Do końca czerwca ma
zakończyć się I etap tej budowy.
Po nim mają się rozpocząć kolejne prace nad siecią kanalizacji, która ma obejmować Kiernozię.
Inwestycje w tegorocznym
budżecie stanowią ok.45 % wydatków, czyli ponad 4 mln zł.
Na budowę oczyszczalni zostanie przeznaczonych ok. 600 tys.
zł, natomiast na budowę dróg
ponad 900 tys. zł. Z tego 230

tys. zł gmina dołoży do drogi
powiatowej z Kiernozi do Złakowa Kościelnego. Oprócz tego
wstępnie zarezerwowano 760
tys. zł na parking, który ma powstać w Kiernozi. Gmina stara
się pozyskać pieniądze unijne
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z własnych funduszy zostaną zrobione drogi w Wituszy, Chruślach
i Lasocin - Wiśniewo, czyli prawie 1,5 km dróg.
Pomimo dużej ilości inwestycji za uchwałą głosowało tylko 10 radnych, 2 było przeciw:
Marek Radaszkiewicz i Zygmunt Dylik, od głosu wstrzymali się: Urszula Kapusta - Tymoschuk, Zbigniew Popławski
i Robert Cieślak. Dyskusję
wywołały pieniądze zaplanowane na administrację. – Tłumaczyłem, że w projekcie nie
uwzględnialiśmy wszystkich
nagród, a przede wszystkim odprawy trzymiesięcznej dla wójta, jeśli ktoś inny będzie pełnił
to stanowisko od jesieni – wyjaśnia sekretarz Bogucki. – Jed-

nak radni nie dali się przekonać,
sugerując, że błąd ten nie był
przypadkowy.
Zdaniem Popławskiego i Radaszkiewicza było to celowe zachowanie. – A przede wszystkim nie w porządku w stosunku
do nas, radnych – podkreśla
Popławski. Z kolei Radaszkiewicz dodaje, że nie był to jedyny punkt w budżecie, z którym
się nie zgadzał. – Zagłosowałem tak, ponieważ uważam, że
gmina powinna realizować inne
inwestycje – jak hala sportowa –
wyjaśnia Radaszkiewicz. – Nie
po to sprawdzaliśmy i jeździliśmy do innych gmin, by zobaczyć, jak taka budowa przebiegała, by teraz się wycofać. Jeśli
w tym kierunku nic nie zrobimy
w tym roku, to hala sportowa,
tak potrzebna dla Kiernozian,
znowu przesunie się niebezpiecznie w czasie.
– Moim zdaniem ten budżet
jest dobry na tyle, na ile pozwalają nam nasze dochody – podsumował wójt gminy Kiernozia
Zenon Kaźmierczak. 
jr

ZENON
kAŹMIERCZAK
wójt gminy
Kiernozia
–Jestem zawiedziony,
że radni z Kiernozi nie
poparli budżetu. 75%
wydatków w budżecie
jest przeznaczonych
na inwestycje w tej
miejscowości. Nie
rozumiem zarzutów
w sprawie hali sportowej,
w tym roku zamierzamy
zrobić dokumentację
na jej budowę. Jest to
przecież duża inwestycja,
która musi potrwać
dłużej niż rok.
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Fortuna radzi... jak zadbać o emeryturę

Odkładaj od dzisiaj
Koledzy z pracy i znajomi często pytają mnie, jak zapewnić sobie godziwą emeryturę. Wiadomo bowiem – i tak jest nie tylko w Polsce
– że emerytura jest zawsze niższa od naszych dochodów z pracy. Aby ta emerytura była godna, tak naprawdę trzeba o niej myśleć już
u progu kariery zawodowej, zwłaszcza, że przewidywania ekspertów są alarmujące. Jeśli rządy nie zreformują systemów emerytalnych,
to za kilkadziesiąt lat zabraknie pieniędzy na wypłaty. Kolegom i znajomym odpowiadam więc krótko: umiesz liczyć, licz na siebie
i na emeryturę zacznij odkładać już dzisiaj

IKE na bocznym torze
Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób
przechodzi na emeryturę, a relatywnie mniej ludzi
pracuje. W Polsce na jednego emeryta przypada
czterech pracujących, a za dwadzieścia lat będzie to
tylko dwóch. Komisja Europejska szacuje, że za pół
wieku liczba ludzi starszych w Europie wzrośnie o 80
proc., a pracujących będzie o 18 proc. mniej. Instytucje międzynarodowe radzą – nie tylko zresztą nam
– aby wydłużyć wiek emerytalny, zrównać go dla kobiet i mężczyzn, ograniczyć przywileje emerytalne
np. służbom mundurowym, wprowadzić zachęty
do indywidualnego odkładania na emeryturę. U nas
rząd ma co robić, bo wynaturzeń nie brakuje. Mam
wielu kolegów emerytów, byłych policjantów, którzy
przestali pracować w wieku np. 50 lat. Wprawdzie
mają z czego żyć, ale widzę, jak się męczą bez konkretnego zajęcia. Łapią się różnej roboty, czasem
w szarej strefie, żeby robić cokolwiek.
Uczciwie mówiąc, w naszym systemie finansowym brakuje zachęt do indywidualnego odkładania
na emeryturę. Specjaliści twierdzą, że zachętą mogłaby być likwidacja tzw. podatku Belki (od dochodów kapitałowych). Wprawdzie Indywidualne Konta Emerytalne zwolnione są z podatku, ale podobno
wskutek kilku innych uciążliwości (np. blokada
środków przez pierwsze pięć lat) nie spotkały się
z większym zainteresowaniem. Moim zdaniem,
główną przyczyną jest brak świadomości rodaków,
że sami muszą zadbać o swoją przyszłość oraz wysoka skłonność do konsumpcji, być może powodowana nadrabianiem zaległości za lata wyrzeczeń
jeszcze za komuny. Z IKE korzysta zaledwie 6 proc.
pracujących Polaków, którzy zgromadzili na kontach 1,8 miliarda złotych. Na kontach Pracowniczych Programów Emerytalnych jest około 4 miliardów zł. W sumie bardzo mało.
A tak na marginesie dodam, że po kilku latach
poszukiwań, bankowcom udało się ten podatek
ominąć wprowadzając lokaty z polisą ubezpieczeniową i lokaty jednodniowe, co jeszcze bardziej odsunęło IKE na boczny tor. Sukces polis lokacyjnych
pokazuje, że Polacy nie chcą płacić podatku od dochodów kapitałowych i jednocześnie wolą oszczędzać „na krótką metę”, tj. z perspektywą roku
– dwóch lat. Lokaty jednodniowe to z kolei sztuczka
bankowa wymyślona wyłącznie po to, aby ominąć
podatek. Sam z tej lokaty korzystam i z przyjemnością patrzę na internetowe konto, gdy codziennie
cyka mi 1,41 zł. Kwota może i niewielka, ale po miesiącu mam 42 zł, a rocznie 516 zł od zdeponowa-

nych 11 tys. zł. Gdybym te pieniądze umieścił
na tradycyjnej lokacie, zapłaciłbym 98 zł podatku
Belki. Lokata jednodniowa automatycznie się odnawia, więc można powiedzieć, że jest bezterminowa, w dodatku w każdej chwili mogę ją zatrzymać
i wypłacić zdeponowane pieniądze.

Połowa wypłaty
Pomysłodawca lokaty jednodniowej wyszedł
z założenia, że jeżeli wartość odsetek od lokaty
przekracza kwotę 2,5 zł, wówczas bank zaokrągla
podstawę opodatkowania w dół. Kwota, od jakiej liczony jest podatek Belki, wynosi więc 2 zł
(przy kwotach powyżej 2,5 zł bank zaokrągla w górę
do 3 zł). Mój bank tak ustawił oprocentowanie lokaty jednodniowej (4,5 proc.) i wartość zgromadzonego kapitału (od 10 do 20 tys. zł), aby podstawa opodatkowania wyniosła poniżej 2,5 zł, a po zaokrągleniu 2 zł. 19 proc. podatek Belki od tej kwoty wyniesie 38 groszy i bank go nie pobiera, gdyż podatek
jest zaokrąglany do zera. Jeśli na jednodniowej lokacie zdeponujemy 10 tys. zł, wtedy dzienne odsetki wyniosą 1,23 zł, a 19 groszy podatku jest zaokrąglane w dół i w rezultacie podatku nie płacimy.
Przy lokacie 20 tys. zł dzienne odsetki wyniosą 2,47
zł i podatku także nie będzie.
Oszczędzając w ten czy inny sposób na emeryturę
nie warto – moim zdaniem – podpisywać umów wieloletnich. W ofertach różnych instytucji finansowych
jest wiele możliwości inwestowania na 10, 20 lub 30
lat. Zgromadzony kapitał – na papierze – ładnie
przyrasta po 30 latach i łatwo złapać się na haczyk
doradcy finansowego. Moim zdaniem inwestowanie
długookresowe powinno się ograniczyć do kilkunastu lat, choćby dlatego, że na rynkach finansowych
– podobnie jak w gospodarce – stale pojawiają się
innowacje, które powodują, że dawne rozwiązania
są mniej atrakcyjne od nowych. Przykładem mogą
być wspomniane lokaty jednodniowe lub lokaty
z ubezpieczeniem na życie wprowadzone na nasz
rynek w latach 1990-tych. Wiele osób się z nich wycofało, bo samo „autocasco na życie” z biegiem czasu przestało być atrakcyjną ofertą. Rynki finansowe
żyją, stale trwają poszukiwania nowatorskich rozwiązań, nowych sposobów zarabiania pieniędzy,
dlatego lepiej obserwować zmiany i lokować kapitał
w różnych koszykach, niż wiązać się z danym instrumentem na całe życie zawodowe.
Według danych Ministerstwa Pracy nasze przyszłe emerytury będą skromne. Mężczyźni urodzeni
w latach 1953-63 będą dostawać 60-65 proc. ostat-

niej pensji. Kobiety są w jeszcze gorszej sytuacji.
Ich emerytura wyniesie od 45 do 50 proc. ostatniej
pensji. Trzeba więc każdą kwotę odkładać na stare
lata. Osobiście jestem zwolennikiem inwestowania
w nieruchomości. Jeśli mamy odpowiednie warunki lokalowe, warto zainwestować w niewielkie
mieszkanie. Najlepiej na kredyt. Bank nam nie odpuści i będziemy musieli spłacać ratę kredytu wraz
z odsetkami. To będzie nasza składka emerytalna,
tym bardziej korzystna, że w sprzyjających okolicznościach sfinansuje ją nam lokator wynajmujący
mieszkanie. Jeden z moich znajomych właśnie kupuje na kredyt już drugie mieszkanie. Inwestuje
w małym mieście, bo ceny są tam znacznie niższe
niż w stolicy województwa. Kombinuje bardzo dobrze: kiedyś zamieszka w tym miasteczku, a obecne, dwupoziomowe mieszkanie sprzeda.

Hipoteka do góry nogami
W przyszłości mieszkanie może być naszym mikrofunduszem emerytalnym lub swoistym bankomatem. Trwają właśnie prace nad wprowadzeniem
tzw. odwróconej hipoteki i zapewne roczniki, które
teraz są w trakcie kariery zawodowej, będą na emeryturze korzystać z tej oferty. Odwrócona hipoteka
jest popularna zwłaszcza w USA (138 tys. umów
w 2009 r.). Właściciel mieszkania mający 60-62 lata
podpisuje z bankiem umowę, że po jego śmierci lokal przechodzi na własność banku. W zamian lokator otrzymuje z banku comiesięczną rentę. Jeśli
więc na emeryturze będziemy mieli dodatkowe
mieszkanie, wolne już od hipoteki, wtedy możemy
zawierać układ z bankiem, aby uwolnić gotówkę zamrożoną w nieruchomości. Oczywiście możemy sami dysponować mieszkaniem sprzedając je na wolnym rynku, wynajmując itp. Trudno powiedzieć, czy
odwrócona hipoteka zyska akceptację na naszym
rynku. USA nie są dla nas dobrym porównaniem, bo
w kraju mamy głód mieszkaniowy, inne relacje rodzinne i tradycję dziedziczenia wszystkiego.
Na emeryturę można zbierać na sto sposobów.
Można inwestować w nieruchomości, odkładać
na konto i korzystać z dobrodziejstwa procentu
składanego, inwestować w fundusze lub samemu
na giełdzie. Najważniejsze jest, aby nasz trzeci lub
czwarty filar emerytalny był stale zasilany gotówką. Tylko systematyczne odkładanie na nasz mikrofundusz emerytalny da nam gwarancję w miarę
godnego życia na emeryturze. ZUS i OFE nam tego
nie zapewnią.
Wasz aspirant Fortuna

Materiał dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Prywatne gromadzenie oszczędności
jest obciążone istotną wadą. Konieczna
jest świadomość oszczędzającego,
iż prawdopodobieństwo dożycia przez
niego wieku starczego jest wysokie.
Świadomość taka jest w istocie niewielka
– większość ludzi żyje w złudnym
przekonaniu, iż „jakoś to będzie”.
Jednocześnie konieczna jest rezygnacja
z części bieżącej konsumpcji, co nie
zawsze wydaje się możliwe, szczególnie
w przypadku osób niewiele
zarabiających. Bieżące potrzeby bywają
na tyle silne, że uniemożliwiają
gromadzenie oszczędności. Dlatego
oparcie systemu emerytalnego
o prywatne, dobrowolnie gromadzone
oszczędności jest właściwie
niewykonalne. We współczesnych
państwach możliwość powrotu do tego
mechanizmu jest jednocześnie
utrudniona przez naleciałości
historyczne – zaangażowanie państwa
w świadczenie usług emerytalnych
na tyle zakorzeniło się w świadomości
społecznej, iż jest traktowane jako jego
obowiązek.
Od 1 stycznia 1999 roku polski system
emerytalny oparty jest na trzech
elementach zwanych filarami. Pierwszy
filar tworzy ZUS, który ma zabezpieczyć
podstawowe świadczenia emerytalne.
Jest on powszechny, obowiązkowy
i gwarantowany przez państwo. Drugi
filar systemu emerytalnego tworzą
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).
Trzeci filar jest dodatkowym,
dobrowolnym uzupełnieniem przyszłej
emerytury poprzez gromadzenie
pieniędzy np. na Indywidualnym Koncie
Emerytalnym (IKE).
W obowiązujących zasadach
emerytalnych wysokość świadczeń
zależy od kwoty pieniędzy
zgromadzonych przez lata w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych i w Otwartych
Funduszach Emerytalnych. Ile odłożymy
w trakcie pracy zawodowej, tyle
w przyszłości otrzymamy w postaci
emerytury. W momencie przejścia
na emeryturę suma zgromadzonych
składek dzielona jest przez statystyczną
długość życia podawaną przez GUS.
W ten sposób wyliczana jest miesięczna
wysokość emerytury. Każdy dodatkowy
rok pracy oznacza emeryturę wyższą
o 7-10 proc.
W krajach OECD bardzo duża, często
dominująca część wydatków
społecznych, to wydatki emerytalne.
Powszechnym problemem w tej grupie
krajów jest niewydolność finansowa
systemów emerytalnych. Skala
wydatków na ten cel (średnia w krajach
OECD w 2000 r. wynosiła 7,4 proc. PKB)
oraz jej spodziewany przyrost (według
przewidywań na 2050 r. – 10,6 proc. PKB)
powodują, że funkcjonowanie systemów
emerytalnych znacząco wpływa
na sytuację gospodarczą. Dotyczy to
zwłaszcza poziomu bezrobocia oraz
tempa wzrostu gospodarczego.
Odwrócona hipoteka (ang. reverse
mortgage) przeżywa rozkwit w USA.
W 2002 r. 8,6 tys. osób podpisało umowę
z bankiem na wypłatę świadczeń
w zamian za przejęcie nieruchomości.
W 2009 r. podpisano już 138 tys. takich
umów.

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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krzysztofa Miklasa

Kultura

jak zawsze na str. 12

Łowicz | Konkurs w ZSP nr 1

Znawcy muzyki Chopina
są wśród nas
Chopin i jego Europa pod
takim hasłem 10 lutego w auli
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu odbył się
szkolny konkurs słowno-muzyczny. Przygotowany został
w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora.
W konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych,
drugich i trzecich technikum
w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik
mechatronik i technik mechanik. Do rywalizacji przystąpiło osiem trzyosobowych
drużyn reprezentujących poszczególneklasy.–Chodziłonam
o przybliżenie uczniom wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz postaciach
i miejscach pamięci związanych
z najwybitniejszą postacią polskiej kultury muzycznej – mówi
Mariola Milczerk, jedna z organizatorek konkursu.
Konkurs składał się z dwóch
etapów, w których uczniowie
REKLAMA

Ewa Chlebna, Anna Malecka
i Ewelina Piatek, odpowiadając

z uśmiechem na ustach, zajęły
trzecie miejsce w konkursie.

odpowiadali na siedem wylosowanych pytań. W pierwszym
etapie były to cztery pytania
teoretyczne, a w drugim etapie słuchowy test rozpoznawania dzieł Chopina oraz dwa pytania teoretyczne. „Ile lat miał
Chopin, kiedy został zaznajomiony z fortepianem?”, „Jak
nazywał się pierwszy nauczyciel gry fortepianowej Chopina?”, „Które utwory Chopina
traktowano jako synonim polskości?”, „Kto napisał o Chopi-

nie – geniusz muzyczny?”, „Jak
nazywano Chopina w arystokratycznych salonach Warszawy?” – to przykładowe pytania,
na które odpowiadali uczestnicy konkursu. W teście muzycznym uczniowie rozpoznawali
dzieła Chopina, wśród których
znalazły się m.in.: „Piano sonata b moll, opus 58”, „Etiuda
rewolucyjna”, „Polonez As dur,
opus 53” oraz „Walc Des dur,
opus 64”.
W konkursie zwyciężyła drużyna z klasy pierwszej technikum w zawodzie: technik informatyk w składzie: Konrad
Pikulski, Paweł Burnicki i Dominik Paturaj. Miejsce drugie zajął zespół z klasy trzeciej
technikum w zawodzie: technik
mechatronik w składzie: Artur
Pytkowski, Daniel Zieja i Rafał Wieczorek. Trzecie miejsce
zajęła drużyna z klasy trzeciej
technikum w zwodzie: technik informatyk w składzie: Ewa
Chlebna, Anna Małecka i Ewelina Piątek.
eb

Sanniki | Koncerty chopinowskie

Listy i muzyka Fryderyka Chopina
W niedzielę, 21 lutego o godz.
14.00 w budynku przedszkola
przy ul. Wólczyńskiej 75 w Sannikach odbędzie się koncert poetycko-muzyczny. Na fortepianie grać będzie prof. Kazimierz
Gierżod, towarzyszyć mu będzie
aktorka Ewa Błaszczyk, która
czytać będzie listy Chopina. Tak
rozpocznie się sannicki sezon
koncertowy w Roku Fryderyka
Chopina, w którym obchodzimy jubileusz 200. urodzin kompozytora. W tym roku koncerty
odbywać się będą w sali widowiskowej w budynku przedszkola.
Spowodowane jest to remontem
pałacu w Sannikach.

Od lutego do października planowanych jest 10 koncertów, będzie też kilka dodatkowych imprez dla dzieci
i dorosłych. Pianiści, którzy
grać będą w tym roku w Sannikach, to osoby o dużym dorobku artystycznym. Będą to:
Andrzej Jasiński, Andrzej Janaszek, Weronika Siewierska
(z Brazylii), Angel Martinez Corbi
(z Hiszpanii), Stanisław Drzewiecki, Marek Drewnowski. Wystąpią też zespoły – Trio Janusza
Prusinowskiego, Kulka Trio, a jazzowe aranżacje inspirowane Chopinem zagrają Filip Wojciechowski Trio z kwartetem Prima Vista.

Twórcy Ludowi | Jarmark

Twórcy jadą na Kaziuki
Około 10 osobowa grupa członków Stowarzyszenia
Twórców Ludowych z terenu
powiatu łowickiego weźmie
po raz pierwszy udział w Jarmarku Kaziukowym w Zgierzu
– wzorowanym na wileńskim
Kaziuku. Impreza odbędzie się
4 marca.

– To pierwszy w tym roku
taki liczny wyjazd, na którym
będziemy prezentować region
łowicki – powiedziała nam prezes łowickiego koła stowarzyszenia Anna Staniszewska.
Na jarmarku twórcy z naszego terenu zaprezentują wyroby
hafciarskie, bibułkarskie i wy-

Muzykom towarzyszyć będą
znani aktorzy. Oprócz Ewy
Błaszczyk, w kolejnych koncertach zobaczymy: Wojciecha Siemiona, Edytę Jungowską, Stanisławę Jaskułkę, Marię Pakulnis
i Mateusza Damięckiego. W listopadowym cyklu imprez narodowych odbędzie się wieczór
francuski zatytułowany „Od
Chopina do Edith Piaf”
Koncertom towarzyszyć będą
wystawy o tematyce chopinowskiej.
Bilet wstępu na każdy
z koncertów wynosi 10 zł,
dla młodzieży szkolnej jest
to 3 zł. 
mwk

cinankarskie. Na swoich stoiskach będą także prezentować
sposób ich wykonania. W czasie tegorocznych Kaziuków, podobnie jak w latach minionych,
będzie można zakupić tradycyjne wyroby wileńskie: palmy, serca piernikowe, obwarzanki smorgońskie czy wyroby
z drewna przywiezione przez
Polaków z Wileńszczyzny. Przy
okazji posłuchać także muzyki
i pieśni tego regionu. 
tb
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Kultura
Domaniewice | Przedszkole

Rodzice wyszli
na scenę
Czego potrzeba, by tradycyjne przedszkolne
obchody Dnia Babci i Dziadka zamienić
w artystyczną przygodę? Wystarczy trochę
odwagi, szczypta talentu, wiele humoru i ochota,
by zrobić razem coś fajnego, przynieść radość
i seniorom, i dzieciom.
Wyjątkową inicjatywą, która połączyła trzy pokolenia we
wspólnym przeżywaniu perypetii baśniowego Kopciuszka, było
przedstawienie na motywach
dzieła braci Grimm wystawione
11 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.
W role wszystkich postaci wcielili się rodzice dzieci uczęszczających do Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Pasjonistek
Św. Pawła od Krzyża. Na widowni zasiedli natomiast: babcie, dziadkowie i same przedszkolaki.
Kulisy przygotowań
W domaniewickim przedszkolu wystawianie przez rodziców przedstawień dla dzieci i dziadków ma już roczną
tradycję. Po raz pierwszy rok
temu zagrali „Śpiącą Królewnę”. Tym razem wybór padł na „Kopciuszka”.
Z obsadą nie było proble-

mów, bo jak podkreśla dyrektorka przedszkola s. Monika, rodzice sami się zgłosili
do udziału, podzielili rolami.
Sami też wykonali dekoracje i z jedną z sióstr pojechali
do Teatru Wielkiego w Łodzi,
by wypożyczyć stamtąd kostiumy. Przez trzy tygodnie
poświęcali swój czas po pracy, spotykali się na próbach,
dopracowując szczegóły, by
wszystko zagrało.
– Ja osobiście jestem bardzo
zadowolona z udziału w tym
przedstawieniu – mówiła nam
Katarzyna Wyszyńska, która wcieliła się w rolę macochy
Kopciuszka oraz przygotowała podkład muzyczny. – Dzięki próbom mieliśmy możliwość
spotkać się, bliżej poznać, razem pośmiać. Dla mnie to bardzo cenne, bo mieszkam tu dopiero od 4 lat i dzięki takim
inicjatywom mogę poznać nowych ludzi.

Marysia (Anna Glazna) z ojcem (Marcin Zdziarski). Dziewczyna przejęta samotnością owdowiałego taty nie przeczuwa, jaką zmianę w jej sytuacji
przyniosą jego plany matrymonialne.

Kurtyna w górę!
Opłaciła się praca włożona w przygotowanie spektaklu,
bo zarówno przedszkolaki, jak
i ich babcie oraz dziadkowie
byli zachwyceni. Z zapartym
tchem śledzili wydarzenia rozgrywające się na scenie. W rolę
Marysi, czyli Kopciuszka wcie-

liła się Anna Glazna, a w rolę
księcia – Łukasz Glazna. Pozostałych bohaterów zagrali: Marzena Kosiorek (wróżka), Marzena Oleczek i Katarzyna Kret
(siostry), Marcin Zdziarski (ojciec), Tomasz Kleszcz (herold),
Tomasz Kosiorek i Piotr Olczyk
(dworzanie). Narratorkami opo-

wieści były Katarzyna Michalak i Katarzyna Białek, kilka
par wystąpiło też w charakterze
statystów w scenie królewskiego balu. Aktorzy szczęśliwy finał baśni zakończyli profesjonalnie zatańczonym polonezem
przy gromkich brawach publiczności.

Przedstawienie w wykonaniu rodziców poprzedził występ przedszkolaków, które zaśpiewały dla dziadków piosenki
i rozdały im kolorowe kwiaty
z papieru.
Z kolei po spektaklu wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek. 
ewr

Chopin w zduńskiej Łowicz | Promocja
bibliotece
Nowe łowickie

Obywatel Świata Chopin
2010 – to tytuł cyklu wystaw,
które zaprezentuje w tym roku
Gminna Biblioteka Publiczna
w Zdunach. Cykl został zainaugurowany pod koniec stycznia
wystawą zdjęć, na których można zobaczyć pomniki wielkiego
kompozytora stojące na terenie
całego świata, a także budynki, żaglowce i inne przedmioty,
które otrzymały jego imię.
Wystawie towarzyszy prezentacja okładek płyt winylowych
z muzyką Fryderyka Chopina.
Obok okładek stoi gramofon,
z którego puszczane są jego
utwory. Wystawę można oglądać do końca lutego. 
tb
Wystawa Izabeli Rucińskiej prezentowana jest w holu prowadzącym do Powiatowej Biblioteki.

Łowicz | Powiatowa Biblioteka

Obejrzyj wystawę Izabeli Rucińskiej
Do połowy marca w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy
ul. 3 Maja w Łowiczu oglądać
można wystawę fotograficzną
Izabeli Rucińskiej „Łowickie
okiem krajoznawcy”. Jej wernisaż odbył się 5 lutego.
Prezentowane jest na niej 65
zdjęć formatu A4, które wykonane zostały w ciągu ostatnich
5 lat. Wystawa jest próbą ukazania za pomocą fotografii piękna
Ziemi Łowickiej poprzez za-

bytki, folklor, przyrodę oraz ludzi, którzy w różny sposób odcisnęli swoje piętno na tej ziemi
– jak np. generał Michał Gutowski. Zdjęcie generała, który walczył w bitwie nad Bzurą
jako żołnierz 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich, otwiera zresztą wystawę.
Autorka tych zdjęć mówiła
podczas wernisażu, jakie cechy
ma zdjęcie robione przez krajoznawcę. Poza zdjęciami opra-

wionymi w ramkach i dokładnie opisanymi, osoby biorące
udział w wernisażu miały okazję obejrzeć około 200 slajdów
z rzutnika. Warto dodać, że
choć z wykształcenia pedagogiem, zawodowo zajmuje się fotografią krajoznawczą w PTTK
jako instruktor krajoznawstwa.
Jest publicystką i redaktorem
naczelnym kwartalnika łódzkiego oddziału PTTK „Wędrownik”. 
mwk

Zamknięta biblioteka
w Kiernozi
Na ponad 3 tygodnie biblioteka w Kiernozi będzie zamknięta. Od 11 lutego aż do
8 marca nie będzie można wypożyczać książek. Zamknięcie
placówki na tak długi czas spowodowane jest urlopem zdrowotnym kierownik biblioteki
Zofii Serwach, która jest jedynym pracownikiem tej placówki. – Niestety, zbiegło się to
z feriami – przyznaje Serwach.
Po przerwie biblioteka wróci do
stałych godzin otwarcia, jak to
miało miejsce wcześniej. 
jr

Od kilku dni w Łowickim
Ośrodku Kultury można nabyć
nowe koszulki nawiązujące do
tradycji naszego regionu w cenie 25 zł. Autorem projektu jest
pracownik ŁOK Jarosław Michalski. Na koszulce widnieje
plątanina kwiatów z łowickich
haftów i wycinanek, które są
podlewane wodą z konewek. jr
REKLAMA

koszulki

20

18 lutego 2010

www.nowylowiczanin.pl

nr 7

Chcesz kupić
czy sprzedać

Aktualności

- czytaj ogłoszenia drobne str. 26-33

PKP | Obraz dworca, który stał się stacyjką

Łowicz Główny
– oczekując na zmiany
Kiedyś wizytówka miasta, dziś coraz bardziej
niszczejący budynek, gdzie w górnych partiach hula
wiatr i przechadzają się gołębie.
Tomasz
Dębowski
Niegdyś w tym miejscu
wrzało jak w ulu, a pociągi odjeżdżały jeden za drugim. Dzisiaj pasażerowie narzekają na
zimno, bałagan i brak porządnej
gastronomii, a władze Łowicza
chcą remontu, by dworzec przestał odstraszać.
Pierwsza próba postawienia samochodu pod dworcem
kończy się fiaskiem. Podobnie
druga i trzecia. Wreszcie po
zmarnowaniu kilkunastu minut znajdujemy wolne miejsce,
w gąszczu kilkudziesięciu zaparkowanych tu aut. – Daję
gwarancję, że o godzinie 17-18
nie będzie po nich śladu. To samochody mieszkańców Łowicza i okolic, którzy dojeżdżają do pracy w Skierniewicach
i innych miastach – przewiduje
zagadnięty taksówkarz. Samochody aktualnie toną w śniegu,
a część z nich wygląda, jakby

stała tu od kilku dni. To jednak tylko wynik ostrej śnieżycy, która tego dnia przeszła nad
miastem. Brak porządnego parkingu to tylko jedna z bolączek
łowickiego dworca. Zdaniem
zastępcy burmistrza Łowicza
Bogusława Bończaka – rozmowy między miastem a władzami PKP na temat pobudowania nowego – dużego parkingu
trwają już od kilku lat, ale efektów nie ma.
Samochód
zaparkowany,
więc można udać się na dworzec. Z zewnątrz budynek nie
wygląda tak źle. Gdzieniegdzie
ze ścian odpada tynk, a zegar
na jednej ze ścian wskazuje dokładną godzinę. Jest jedenasta
z minutami. W środku panuje
zaduch, zapach stęchlizny lekko drażni nozdrza. W poczekalni nie ma żywego ducha, tylko
przed drzwiami wejściowymi –
mężczyzna wyglądający na bezdomnego – rozmawia sam ze
sobą. Trzy kasy biletowe. Dwie
PKP – Przewozy Regionalne
i jedna Intercity. Ta ostatnia

Jolanta Andrzejewska ze smutkiem zamyka dworcowy bar.

akurat zamknięta na trzy spusty.
Z boku miejsce na bankomat –
zadanie nr 54 – jak informuję
zszarzała kartka. Za jednymi
z drzwi babcia klozetowa czeka na chętnego na wydanie 1,50
złotego. Klientów brak.
Ze ścian wita nas Mysłaków, kolorowe nalepki maniaków łódzkiego Widzewa
i niewybredne malowidła. Kolorowy szyld tuż przy schodach
na piętro zaprasza na hot-dogi
i hamburgery. Na pięterku wiatr
hasa po pomieszczeniu, dostając się przez pozbawione szyb,
drewniane drzwi, które prowadzą na perony. Trzech mężczyzn
w przedsionku popija puszkowe piwko. Za chwilę nie będzie
po nich już śladu, po puszkach
zresztą też. Pozostaną tylko
dwa gołębie – dumnie przechadzające się po kolejowych „pokojach”. Zgłodniały rozglądam
się za hamburgerami…, niestety, ale bar „Dejn” lata świetności ma już za sobą.
Tu handel umiera
– Ludzi brakuje, więc lokal trzeba zamknąć. Przychodzimy tylko jak trzeba – mówi
właścicielka baru Jolanta Andrzejewska. Jej zdaniem poważne kłopoty zaczęły się od
wiosny minionego roku, gdy
ruch zaczął drastycznie spadać.
– Z roku na rok było gorzej, ale
jakoś się kręciło. Tamten rok,
a zwłaszcza początek tego,
to po prostu tragedia. Czasami jakiś bezdomny kupi zupkę… – skarży się Pani Jolanta.
A przecież jeszcze do niedawna
można tu było kupić flaczki za
4,50 i cały zestaw obiadowy za
10 złotych z hakiem. Dzisiaj na
półkach zalegają resztki towaru, a lokal wita pasażerów nadpękniętą szybą i napisem „Bar
Dejn” zaprasza na obiad domowe … b..g..s, fr…yt. – Niestety, jest, jak jest, szybę ktoś nadtłukł, a całość zbyt ładnie nie
wygląda. Interes się nie kręci,
a czynsz jest duży. To już chyba koniec tego baru – ze smutkiem w głosie mówi właścicielka lokalu.
Nieco lepiej biznes idzie kioskarce z parteru. – Jak młodzi
jadą do szkoły, starsi do pracy,
to zawsze kupią jakąś gazetkę,

W godzinach popołudniowych ruch na dworcu się wzmaga. Uczniowie wracają ze szkół, a dorośli z pracy.

słodycz, napój albo papierosy
– tłumaczy kioskarka. Ciężki
los właścicielki „Dejn” podziela natomiast większość zapytanych przez nas taksówkarzy. Ich
zdaniem biznes upada, bo pociągami jeżdżą przede wszystkim miejscowi. – Widzi Pan te
samochody. Po co komu taksówka, jak ma własny środek
lokomocji – retorycznie pyta się
jeden z taksówkarzy, wskazując
ręką na zapchany autami dworcowy parking. – Kiedyś było
lepiej. Biznes w miarę dobrze
szedł do połowy tamtego roku.
Potem nadeszły ciężkie czasy.
Ludzie chyba zubożeli, czasami wolą przejść kilka kilometrów pieszo, niż wydać dziesięć
złotych na taksówkę – żali się
nasz rozmówca, z utęsknieniem
wspominając czasy, kiedy robił
po kilkanaście kursów. – Teraz
robi się po kilka. Dla przykładu – dzisiaj, w ciągu 4,5 godziny, miałem jeden kurs. O bę-

dzie drugi… – szybko dodaje
taksiarz, otwierając drzwi młodej kobiecie, ciągnącej ze sobą
ciężki bagaż.
Po chwili taksówka znika
z pola widzenia. Ruch na dworcu zaczyna się zwiększać.
Dworcowy zegar odmierza godzinę 15:00. Z wjeżdżających
na stację pociągów wysiadają ludzie wracający z pracy
i uczniowie okolicznych szkół.
To dzięki nim kolejowy biznes
w Łowiczu jakoś się kręci.
Do szkoły i do pracy
Zdaniem naczelnika PKP –
Przewozy Regionalne – oddział
w Łowiczu, Wandy Wódki ze
Skierniewic – ruch pociągów
wcale się nie zmniejszył w stosunku do lat ubiegłych. – Można
powiedzieć, że się nawet zwiększył. W Przewozach Regionalnych doszło więcej pociągów,
zwłaszcza osobowych – tłumaczy naczelnik. Co najmniej

dziwna to opinia, bo od czasu,
gdy dewastacja torów sprawiła,
że wycofano pociągi do Łodzi
Kaliskiej, Łowicz Główny stoczył się do rangi prowincjonalnej stacyjki, a nie kolejowego
węzła, jakim był kiedyś.
Zdaniem Wandy Wódki duże
natężenie ruchu występuje
w godzinach porannych i popołudniowych. – Ostatnio jechałam przed godziną szesnastą
pociągiem „Mewa” z pięcioma
wagonami i zaludnienie było
100 procentowe. Jak każda relacja by tak wyglądała, to byłoby świetnie – nie ukrywa entuzjazmu Wanda Wódka. – Jakoś
staramy się dbać o pasażerów,
stąd zwiększona ilość pociągów
osobowych w okresie szkolnym.
W lecie pamiętamy natomiast
o turystach, stąd zawsze uruchamiany pociągi dalekobieżne, którymi można będzie dojechać do Krakowa czy Szczecina
– dodaje Wódka.
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Dlaczego cytologia
jest taka ważna.

Zimno i nie ma co zjeść
– Ten dworzec jest lekko zapuszczony, a w środku jest zimno – nie ukrywa na oko szesnastoletnia Agnieszka, która
codziennie dojeżdża do Skierniewic. Na zimno zwraca uwagę także Marek Olejniczak
z Sochaczewa, który co jakiś
czas odwiedza Łowicz. – Tu razi
przede wszystkim brak ogrzewania i gastronomii. W dzień
jeszcze można przeżyć, ale jak
ktoś w nocy spóźni się na pociąg, to już ma spory problem.
Z jednej strony zimno, a z drugiej nie ma co ciepłego przekąsić – dodaje. Do naszej rozmowy wtrąca się także mieszkanka
Łowicza, która woli pozostać
anonimowa – Są gorsze dworce
w naszym kraju, jak chociażby
w Aleksandrowie, ale poprawić
zawsze coś można, a nawet trzeba – tłumaczy. – Najgorzej jest
przy wejściu na perony. Często
leżą tam jakieś odpady, a nawet
ludzkie wymiociny. To wyjście
na peron jest naprawdę nieprzyjemne – dodaje, wskazując na
pozbawione szyb drzwi wejściowe i obskurne przejście prowadzące na perony.
– I tylko ładne widoki z lotu
ptaka pozostają, bo to chyba
jedna z niewielu stacji, gdzie
na perony wychodzi się górą,
a nie podziemnymi przejściami – dodaje starszy mężczyzna. Zdaniem naszych rozmówców dworzec nie jest także zbyt

Gołębie to stały widok na łowickim dworcu.

bezpieczny, a zwłaszcza nocami dochodzi tu do różnych ekscesów.
Alkohol, bijatyki
i wandalizm
Kasjerki, które dużo widzą,
nie chcą się wypowiadać na ten
temat. – Proszę Pana, ja nie jestem od udzielania informacji, tylko od sprzedaży biletów.
Od udzielania informacji jest
naczelnik, a o spokój to dbają sokiści. Nam nie wolno nic
mówić – grzmi wyraźnie zdenerwowana kasjerka i odsyła
mnie na tyły budynku dworca,
gdzie ma mieścić się biuro Straży Ochrony Kolei. Schody prowadzą koło drzwi, za którymi
słychać dyskusję kasjerek. Być
może rozpamiętują niezapowiedzianą wizytę dziennikarza? Na
górze biuro SOK. Drzwi otwiera słusznej postury mężczyzna
– O co chodzi? – pyta. Na legitymację dziennikarską reaguje słowami. – Żadnych rozmów
z mediami. Komendant zmiany Andrzej Wochna odsyła nas
do rzecznika prasowego SOK
w Warszawie i użycza numeru
telefonu. – Ja mam zakaz kontaktów z mediami. Od tego jest
rzecznik prasowy i do niego
proszę kierować wszelkie pytania – dodaje komendant.
Rzecznik ze stolicy okazuję się bardziej rozmowny. Jego
zdaniem – wandalizm, bójki
i pijaństwo, zwłaszcza w weekendy, kiedy to młodzież jeździ
i wraca z okolicznych dyskotek,
to największe utrapienie łowickich sokistów. – Stan bezpieczeństwa nie odbiega zbytnio
od tego, co dzieje się na innych
dworcach. Czasami dochodzi
do prowokowanych przez pijane osoby zaczepek. Zdarzały się
próby okradania podróżnych,
a młodzież pali papierosy i spożywa alkohol – tłumaczy rzecznik prasowy SOK w Warszawie
Michał Wacławik. W weekendy podpita młodzież wraca
z dyskotek i wtedy też małolaci
opróżniają w okolicach dworca
alkohol, a czasami dostają małpiego rozumu i szukają zadymy.
– Takie zachowania tłumimy
w zarodku, współpracując
zresztą z łowicką policją i innymi służbami – dodaje.
Zdaniem Urszuli Szymczak,
rzecznika KPP w Łowiczu – ten
teren można uznać za w miarę

Pod dworcem PKP w Łowiczu ciężko jest zaparkować. To samochody mieszkańców Łowicza i okolic, którzy pociągami dojeżdżają do pracy.

spokojny. W minionym roku nie
odnotowano tu żadnego rozboju, a od dłuższego czasu także
wykroczeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego.
Ubiegły rok przyniósł w okolicach dworca jedną kradzież
z włamaniem oraz kradzież
jednego roweru. Jeden dwukołowiec zginął już także w tym
roku. – Komenda Powiatowa
Policji w Łowiczu w rejonie
Dworca PKP wystawia cyklicznie wspólne patrole – policjant
umundurowany i pracownik
SOK. Patrole te monitorują teren przy dworcu, ale również
w pociągach relacji Łowicz
–Skierniewice, Łowicz-Sochaczew. Jest to miejsce, gdzie teraz nie dochodzi do poważnych
zdarzeń kryminalnych.
Funkcjonariusze na bieżąco
monitorują rejony Dworca PKP
i teren przydworcowy – mówi
mł. asp. Urszula Szymczak,
podkreślając także, że w okolicach dworca praktycznie nie
istnieje problem bezdomnych.

W tej materii zgodny jest także
rzecznik SOK. – Nie ma problemu z bezdomnymi, a także ze
złomiarzami. W ubiegłym roku
co prawda odnotowano 21 kradzieży taboru kolejowego, ale
były to naprawdę drobne rzeczy
– zaznacza M. Wacławik.
Wychodzi więc na to, że stan
bezpieczeństwa należy zapisać
na plus. Pozostaje więc remont
budynku, budowa parkingu
i łowicki dworzec znów będzie
świecił blaskiem, co nie jest
wykluczone, bo ludzie zainteresowani problemem dworca widzą światełko w tunelu.
Światełko w tunelu
W łowickim magistracie
urzędnicy nie przestają prowadzić rozmów z władzami spółki
PKP – Dworce Kolejowe odpowiedzialnego za stan budynku
i najbliższych okolic dworca.
– My mamy związane ręce, bo
to nie jest własność miasta i nic
samemu nie możemy zrobić –
tłumaczy zastępca burmistrza

Powiat | Łowicki szpital

Czy powstanie przyszpitalne lotnisko
Temat lotniska wypłynął
podczas sesji Rady
Powiatu Łowickiego
9 lutego.
Radny Krzysztof Figat, wiceprzewodniczący
komisji
zdrowia i opieki społecznej,
zapytał starostę Janusza Michalaka, jak wyglądają prace
zarządu powiatu dotyczące lotniska. – Powiem szczerze, że
jesteśmy zupełnie na początku – przyznał Michalak. – Nie
chcieliśmy jeszcze robić koncepcji, ponieważ nie jesteśmy
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Spotkanie w ZSP nr 4. str. 22
Ze stojących na stacji pociągów wysiada coraz więcej osób.
Kończę więc telefoniczną rozmowę z naczelnikiem PKP i idę
do ludzi. – Ciekawe, co im najbardziej przeszkadza w łowickim dworcu?
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nawet pewni, czy działka, którą
obecnie się zajmujemy, będzie
nadawała się na lotnisko dla ratowniczych helikopterów.
Nieruchomość, na której
miałoby powstać lotnisko, położona jest tuż za szpitalem. Jej
powierzchnia to 1,33 ha. Obecnie należy do miasta, powiat
musiałby więc działkę kupić.
– Wystosowaliśmy pismo do
burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, czy ten jest otwarty na
naszą propozycję – mówił Michalak – ale na razie nie doszło
do dalszych rozmów, bo tak jak
powiedziałem wcześniej, nie

jesteśmy do końca pewni, czy
ta działka spełnia standardy,
które musi spełniać lotnisko.
Michalak wyjaśnił, że problemem mogą być m.in. najwyższe punkty budynków leżących
w pobliżu jak wieże kościoła
Dobrego Pasterza. Problemem
może być również sam szpital, który byłby położony przecież blisko lotniska, a który nie
spełnia do końca wymogów co
do wysokości, jaką mogą mieć
budynki znajdujące się w pobliżu takiego miejsca. – Dlatego mamy nadal więcej pytań
niż odpowiedzi – mówi Mi-

chalak. – Nie informowaliśmy
jeszcze radnych o postępach
czynionych przez nas prac.
Starosta dodał, że wstępnie
otrzymali dane, które są potrzebne przy budowie lotniska
od specjalistów, którzy nie stworzyli wprawdzie żadnej koncepcji lotniska, ale dali łowickim
władzom kilka niezbędnych informacji. – Chcieliśmy jak najwięcej się dowiedzieć już teraz,
w tej wstępnej fazie, by móc łatwiej poruszać się w tym temacie – dodał. – Dlatego do samego lotniska jeszcze naprawdę
długa droga. 
jr

Łowicza Bogusław Bończak. –
Niestety, dworzec wygląda, jak
wygląda. Były i są prowadzone
rozmowy – zarówno w sprawie
remontu budynku, drogi dojazdowej do dworca, jak i poszerzenia parkingu. Sprawa jest otwarta, a rozmowy cały czas trwają,
choć nie ukrywam, że rozmawia
się ciężko – dodaje B. Bończak.
Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za
kilkanaście dni możemy dowiedzieć się, czy w najbliższym
czasie coś się zmieni w wyglądzie dworca. Jak twierdzi administrator dworca w Łowiczu
Józef Wielgosz – do Warszawy
został wysłany plan modernizacji dworca i teraz czeka na akceptację. – W tej chwili nic nie
mogę powiedzieć, bo czekam na
decyzję z Warszawy. Są pewne
założenia modernizacji dworca. Przede wszystkim zmodernizowane musi zostać ogrzewanie, a w górnej partii dworca,
gdzie znajduje się bar, powinny
być rozebrane ścianki, a na ich

miejscu powstać szklane boksy
z miejscem na bar i kiosk, takie
jak w Skierniewicach – rozmarza się J. Wielgosz.
Gołębie czasu
nie mierzą….
Dworcowy zegar wskazuje godz. 16:05. Na miejscu dla
taksówek stoją jeszcze dwa
auta. Ludzi jakby coraz mniej.
Następny wysyp za jakąś godzinę lub dwie. Niebawem zapadnie zmrok, który otuli łowicki
dworzec i wracających pasażerów. Samochody tak jak rano
toną w śniegu, spowite sporą
porcją białego puchu. Nieliczni
pasażerowie marzną w środku
budynku, wtulając się we własne ciepłe kurtki. Pani w kiosku
na dole przegląda prasę, a właścicielka „Dejn” ze smutkiem
w oczach przyzwyczaja się do
zamknięcia jej baru. I tylko dwa
gołębie, które przechadzają się
po górnej partii dworca, wyglądają na zadowolone… bo one
przecież czasu nie mierzą. 

Kocierzew | Przetargi Urzędu Gminy

18 ofert do przetargu
Rekordowa ilość ofert – 18,
wpłynęła do Urzędu Gminy
Kocierzew Południowy w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wyłonienie wykonawcy
wymiany chodników i budowy
nowego parkingu.
Otwarcie ofert nastąpiło 29
stycznia, w tym tygodniu przetarg ma zostać rozstrzygnięty.
Tak długi czas potrzebny jest
na przeanalizowanie aż 18 ofert.
– Kryterium, które w 100%
decyduje, jest cena, jednak
w przetargu jest wiele zapisów
wymagających sprawdzenia –
mówi Zbigniew Żaczek, przewodniczący komisji przetar-

gowej, jednocześnie sekretarz
gminy Kocierzew. Zwraca uwagę na dużą rozbieżność cen – od
228 tys. zł do 336 tys. zł, którą – podobnie jak duże zainteresowanie konkursem – tłumaczy
martwym sezonem w budownictwie.
Planowane w Kocierzewie prace to budowa parkingu
na 22 samochody przy Urzędzie Gminy i wymiana 810 m2
chodników. Termin ich wykonania ustalono do końca maja.
Inwestycja będzie dofinansowana sumą 150 tys. zł z unijnego programu „Odnowa i rozwój wsi”. 
mwk
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zabrzmi w Sannikach. str. 18
Łowicz | Profilaktyka raka szyjki macicy

Kwiat Kobiecości w Ekonomiku
Ogólnopolska Organizacja
Kwiat Kobiecości już po raz
trzeci organizuje program
„Młoda i zdrowa” dla szkół
gimnazjalnych i licealnych.
8 lutego specjalistki
z Warszawy odwiedziły
uczennice Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Łowiczu.

Dzieci z Przedszkola nr 10 w trakcie zadawania pytań farmaceucie.

Przedszkole nr 10 | Cała Polska Czyta Dzieciom

Tym razem czytał farmaceuta
Farmaceuta Krzysztof
Pawlina był gościem
dzieci z Przedszkola
Integracyjnego nr 10
w Łowiczu.
Odwiedził je w ramach akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom.
Dzieci wysłuchały przeczytanych przez niego wierszy KaczREKLAMA

ka Dziwaczka i Stefek Burczymucha. Potem gość opowiadał
o tym, jak został farmaceutą,
jakie szkoły musiał skończyć
oraz o samej wykonywanej pracy. Wytłumaczył dzieciom także, czym są recepty, jakie leki
dzięki nim się kupuje, a które
ich nie wymagają. Mówił także o tym, czym różnią się lekarstwa sprzedawane dla dzieci

oraz że w aptekach można kupić nie tylko leki.
Było to już drugie spotkanie
w przedszkolu w ramach akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom
w tym roku szkolnym. Pierwszym gościem był pediatra Łukasz Skonieczny. Do końca
roku dzieci spotkają się jeszcze
z optykiem, kosmetyczką i weterynarzem. 
tb

W auli szkoły zebrało się
ponad sto uczennic. Wszystkie
w skupieniu wysłuchały najpierw prelekcji prezes stowarzyszenia „Kwiat Kobiecości”
Idy Karpińskiej, która opowiedziała o swoich prywatnych doświadczeniach w walce
z rakiem szyjki macicy. Następnie wyświetlony został film
zarówno o jej zmaganiach ze
śmiertelną chorobą, jak również innych kobiet. – Jest takie stare przysłowie, które oddaje celowość tych spotkań
z młodzieżą: „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, na starość
jak znalazł!” – mówiła prezes stowarzyszenia. – Chcemy
uchronić młode Polki przed

Ginekolog Beata Antosik mówiła o badaniach cytologicznych.

tym, co nas spotkało. Nie chcemy, by każdego dnia 10 Polek
słyszało: „Ma Pani raka szyjki
macicy”, nie chcemy, by każdego dnia 5 kobiet w Polsce
osieracało swoje rodziny. Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości jest inicjatywą kobiet, które stoczyły walkę z tą chorobą
i wygrały.
Z programem „Młoda i zdrowa” docierają do szkół i wyższych uczelni. Promując profilaktyczne szczepienia oraz
badania cytologiczne. Uczennice łowickiego ekonomika dowiedziały się, że w blisko 100%
za raka szyjki macicy odpowiedzialny jest wirus o nazwie
HPV, a nie, jak większość uważa – uwarunkowania genetyczREKLAMA

ne. – Rak szyjki macicy to choroba, której można uniknąć,
można z nią walczyć, a co najważniejsze – można z nią wygrać.
Chcemy, by kobiety zaczęły dbać o siebie, chcemy, by
zrozumiały, że badania cytologiczne mogą uratować im życie – mówiła natomiast druga
z prelegentek ginekolog Beata
Antosik. Zapoznała ona dziewczęta z formą i celem badania
cytologicznego, wielokrotnie
podkreślając, że każda kobieta powinna robić je regularnie
raz w roku. W Łowiczu można
skorzystać z bezpłatnych badań
cytologicznych m.in. w Poradni
Ginekologicznej „K” na Starym
Rynku. 
eb
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Rozrywka

w Powiatowej Bibliotece. str. 19
Świat matematyki | Potrzebne wsparcie dla nauki

Potęga matematyki
Co jakiś czas powraca
temat poziomu, jak
i kierunków kształcenia
oraz reform szkolnictwa.
Od wielu lat programy
nauczania poddawane
są rozmaitym
modyfikacjom, co
w efekcie doprowadziło
do selektywnego
ich „odchudzania”,
naturalnie w imię
nowoczesności i tym
podobnych haseł.
Niestety, nie przyniosło
to niczego dobrego, a wręcz
przeciwnie. Okazuje się, że
coraz większy procent młodzieży nie potrafi czytać ze
zrozumieniem czy logicznie
zbudować wypowiedzi, nie
mówiąc już o praktycznym
wykorzystaniu
chociażby wiedzy matematycznej.
A przecież jest oczywiste,
że od potencjału intelektualnego młodego pokolenia
zależy przyszłość naszego narodu i państwa. Każdy przyzwoity rząd powinien mieć to na względzie
i prowadzić taką politykę,
aby widzieć swoje państwo
w długiej perspektywie –
co najmniej kilkudziesięciu lat. Z tego względu nie
powinno się oszczędzać na
edukacji, mówiąc, że nie
REKLAMA

stać nas na dobre kształcenie naszych dzieci, ponieważ nakłady poniesione
na ten cel są kosztem wymiernym, który zwróci się
w dłuższej perspektywie
z nawiązką.
Żyjemy w określonej rzeczywistości: świat staje się
coraz bardziej zinformatyzowany, zautomatyzowano już większość procesów technologicznych, jak
i sporą część rynku usług.
Na dodatek, jakby tego
było mało, codziennie poddawani jesteśmy różnorodnym procesom unifikacji,
które niejednokrotnie wykluczają ćwiczenie logicznego myślenia. Niestety,
taki stan rzeczy nie może
poprawiać samopoczucia,
tym bardziej że niektórzy
analitycy twierdzą, iż w zasadzie może dojść do tego,
że będzie coraz mniej pracy
w ogóle, a zwłaszcza
w dziedzinach wymagających ściśle humanistycznego wykształcenia. Co
prawda dla niektórych psychologów i socjologów zawsze będzie zajęcie, ponieważ coraz częściej
społeczeństwa będą sterowane i poddawane coraz bardziej wyrafinowanym psychomanipulacjom
i indoktrynacji, ale ogólnie
rzecz biorąc, największe
zapotrzebowanie na ryn-

ku pracy będzie na ludzi
z wykształceniem ścisłym,
w tym w dużej mierze
z informatycznym i matematycznym. Tymczasem
z ubolewaniem stwierdzam,
że każda kolejna reforma
szkolnictwa coraz bardziej
deprecjonuje matematykę
jako przedmiot nauczania
i w tej chwili sytuacja staje się dramatyczna, ponieważ coraz większy odsetek
maturzystów nie jest w stanie podołać studiom wyższym na kierunkach, jak
właśnie matematyka, fizyka, chemia czy informatyka. Ale to nie wszystko,
ponieważ coraz większy
procent ludzi nie potrafi logicznie myśleć i wyciągać
wniosków. Nie przekonuje mnie argument niektórych decydentów, że wraz
ze wzrostem wskaźnika
scholaryzacji musi obniżyć
się poziom wykształcenia,
a w Polsce przecież w coraz
większym stopniu zaczyna
upowszechniać się wyższe
wykształcenie, więc jest to
poniekąd rzecz naturalna.
Dlaczego? Bo to, że coraz więcej młodzieży podejmuje studia wyższe,
niewiele ma wspólnego
z sytuacją, że coraz gorzej
uczy się matematyki i wyrzuca z programu kursowego takie jej działy, których
znajomość jest wymagana

na wielu kierunkach studiów.
Matematyka jest przydatna w wielu dziedzinach
i zawodach – i młodzież powinna zdawać sobie z tego
sprawę. Około dwóch trzecich spośród lepiej opłacanych profesji wymaga
znajomości
matematyki
wykraczającej poza poziom
podstawowy, tak więc można powiedzieć, że im lepiej
ktoś zna matematykę, tym
więcej otwiera się przed
nim ścieżek kariery zawodowej.
Jest jeszcze inny ważny
aspekt znajomości matematyki. Stanowi ona uniwersalne narzędzie pomocne
w wielu dziedzinach – jak
na przykład obliczanie
kosztów i dochodów z jednej strony i opisanie zjawisk
fizycznego
wszechświata z drugiej. Znajomość
matematyki
przydatna
czy wręcz niezbędna jest
w wielu dziedzinach humanistycznych, takich jak prawo, filologia czy lingwistyka. Dowiedzione jest,
że geometria oraz analiza matematyczna rozwijają umiejętności analityczne, są rodzajem treningu,
który ułatwia karierę w tak
popłatnych zawodach, jak
biznes, prawo i medycyna.
Wszak w medycynie mamy
do czynienia z problemami,

które muszą być poddane
dogłębnej analizie, zanim
zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Podobnie
jest z prawnikami. Ci, którzy studiowali matematykę,
są w stanie opanować rozumowanie prawnicze w stopniu niedostępnym dla pozostałych. Można by mnożyć
przykłady i cytować w zasadzie bez końca znanych
biznesmenów, takich jak
chociażby Conrad Hilton,
założyciel sieci hoteli, którzy podkreślają, jak wiele zawdzięczają znajomości matematyki. W Polsce
w dalszym ciągu nie docenia się roli tego przedmiotu,
mimo że na szczęście został
przywrócony jako obowiązkowy na egzaminie maturalnym.
W ślad za tym powinno się ponownie włączyć
do programów nauczania
wszystkie ważne działy,
które wyrzucano w trakcie reform, i odpowiednio
zwiększyć liczbę godzin.
Powinniśmy umiejętnie zachęcać dzieci i młodzież
do
samokształcenia
w oparciu o literaturę fachową odpowiednio dobraną do ich możliwości percepcyjnych, a przekonamy
się, jak szybko ta wiedza
zaowocuje.
dr Małgorzata
Jaszczuk-Surma

Perły
Wszystkie białe i czarne perły należy nawlec
na jedną nitkę, czyli połączyć jedną linią łamaną zamkniętą biegnącą wzdłuż przerywanych
linii diagramu przez wszystkie skrzyżowania.
Nitka nie może przechodzić dwukrotnie przez
ten sam punkt, a jej fragment między dwiema
kolejnymi perłami ma być:
– prosty, jeśli łączy perły w tym samym
kolorze;
– załamany dokładnie jeden raz, jeżeli kolory
połączonych pereł są różne.

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe
odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego
w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl
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Złotówka
dla pierwszaka.

Aktualności
Bełchów | Klub Seniora Słoneczko

Bal na Tłusty Czwartek
11 lutego, w Tłusty Czwartek
w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie odbyło się ostatkowe spotkanie Klubu Seniora
„Słoneczko” z Klubem Seniora „Promyk” z Bartnik. Impreza
ta była także okazją do uczczenia jubileuszu 3 rocznicy działalności „Słoneczka” i 5 rocznicy
działalności „Promyka”.
Seniorzy przygotowali krótką
część artystyczną, podczas której przebrani za diabły kusili do
złego, a piękne panie zachęcały
do tańca. Była także czarownica
na miotle, która później przemieniła się w urodziwą kobietę. Do
tańca w czasie spotkania przygrywała „Kapela Podwórkowa”
z Bełchowa pod kierownictwem
Dariusza Kosmatki. Seniorzy bawili się szampańsko, a niejedna
młoda osoba mogłaby pozazdrościć humoru i kondycji.

Bal karnawałowy seniorów w Bełchowie. Piękne panie i groźny diabeł.

Seniorzy w czasie imprezy
wspominali przy stołach początki współpracy, nawiązywania
kontaktów z innymi organizacjami i klubami, wycieczki oraz
tematyczne spotkania, wystawy.
– Nasza placówka jest bardzo

dumna z tego powodu, że działalność Klubu Seniora wciąż się
poszerza. Wszyscy uczestnicy są
bardzo chętni i otwarci do współpracy – powiedziała nam kierowniczka GOK w Bełchowie Beata
Sawicka. 
tb

Tłusty Czwartek w ZSP nr 4. str. 16
Łowicz | ZSP nr 1

Z działalności szkolnego koła LOP
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach,
podsumowując całoroczną pracę szkolnych kół LOP, docenił
także pracę koła działającego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu w
Biuletynie Informacyjnym nr 5
z grudnia 2009.
Artykuł dotyczył zajęć terenowych, które uczniowie szkoły
z klasy I Technikum Mechanicznego odbyli w Zakładzie Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
w Prażuchach Nowych, nieopodal Kalisza. Kluczowym punktem zajęć było zapoznanie się
młodzieży z technologią składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób
ograniczający negatywny wpływ
odpadów na środowisko. Zakład
obsługuje 19 miast i gmin z pięciu
powiatów. Właścicielem obiektu

Zduńska Dąbrowa | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Zduńska Dąbrowa na czele w województwie
Jakub Gajewski – uczeń klasy III Technikum Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie – zajął
pierwsze miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych. Drugie
miejsce zajął Kamil Lisiński –
uczeń tej samej klasy.
Finał wojewódzki Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych
odbył się w Bujnach w piątek,
12 lutego. Przeprowadzono go
dwuetapowo, w pierwszej części uczniowie pisali test złożony
z 60 pytań. Dotyczyły one meREKLAMA

chanizacji rolnictwa, produkcji
zwierzęcej, produkcji roślinnej,
agroturystyki, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych,
wiedzy o Unii Europejskiej,
ekologii i ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i higieny pracy
w rolnictwie oraz z zakresu działań instytucji rolniczych. Najwięcej punktów z części pisemnej uzyskał Kamil Lisiński ze
Zduńskiej Dąbrowy, który zajął
II miejsce.
Do finału ustnego zakwalifikowało się 7 z 36 uczniów, któ-

scy uczestnicy otrzymarzy przystąpili do częli dyplomy i upominści pisemnej. W drugiej
ki. Jakub Gajewski jako
części uczniowie odzwycięzca olimpiady
powiadali na 3 pytania,
odebrał nagrodę w poz których dwa dotyczystaci radio-odtwarzacza
ły mechanizacji rolnicfirmy SONY, natomiast
twa, a trzecie produkcji
Kamil Lisiński odtwaroślinnej lub produkcji
rzacza DVD.
zwierzęcej.
Jakub Gajewski
Pięciu laureatów finaOprócz laureatów,
łu wojewódzkiego (w tym dwóch
szkołę na olimpiadzie reprezenze Zduńskiej Dąbrowy) weźmie
towali: Kuciapski Damian i Stęudział w finale krajowym, który
pień Adrian z klasy II Techniodbędzie się 12 marca w Kielkum Rolniczego oraz Dominik
Golis z klasy czwartej. Wszycach. 
tb

jest Związek Komunalny Gmin
„Czyste miasto, czysta gmina”.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się
między innymi: gdzie trafiają odpady i co się dalej z nimi dzieje,
co to jest recykling, dlaczego odpady należy segregować na „suche” i „mokre”, co może zrobić
każdy z nas, by góra śmieci nie
„wyrosła do nieba”.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z urządzeniami służącymi do przeróbki odpadów (jak
sita, separatory, prasy). Ciekawe
były też losy odpadów uznawanych za niebezpieczne, między
innymi baterii, części komputerów czy akumulatorów. Zajęcia
w zakładzie są bezpłatne i bardzo interesujące.
W tym roku szkolnym w ZSP
nr 1 prowadzony jest program
edukacji ekologicznej pod hasłem „Czysta woda w skali lokalnej i globalnej”. Młodzież

ma okazję zapoznać się z organizmami żyjącymi w naszych
wodach, a także poznać procesy oczyszczania mechanicznego
i biologicznego ścieków. Realizacja programu wymaga współpracy z miejską oczyszczalnią
ścieków w Łowiczu.
Ze środków pozyskanych
z WFOŚiGW w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Łowiczu
został zakupiony odpowiedni
sprzęt: mikroskop optyczny wraz
z kamerą mikroskopową oraz
walizkowe zestawy do badania
jakości wody i ścieków. Zajęcia
odbywają się na lekcjach biologii
i chemii oraz w ramach godzin
dodatkowych.
– W latach następnych nasze
koło LOP planuje przedłużenie
realizacji programu, aby objął on
jak największa grupę uczniów –
mówi Ewa Wieczorek, opiekun
SK LOP. 
eb

Blich | Na praktyki do Hiszpanii

Chcą jechać na praktyki
Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 na Blichu w Łowiczu wzięli w tym roku udział
w konkursie w ramach programu Leonardo da Vinci. Wspólnie stworzyli oni projekt mobilności IVT, czyli wymiany
uczniów i staży, w przypadku łowickiej szkoły dotyczący praktyk zagranicznych w Hiszpanii.
Na praktyki z tego programu wyjechali już drugi raz uczniowie
z ZSE w Bolimowie. Projekt dotyczy praktyki zawodowej uczniów

II klasy Technikum Agrobiznesu i Turystyki Wiejskiej oraz klasy III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Z każdej
z wyżej wymienionych grup
w praktykach mogą uczestniczyć
24 osoby. Praktyki planowane są
na cztery tygodnie.
Odbędą się one w lipcu
w ośrodkach hotelarskich, agroturystycznych i gastronomicznych w Hiszpanii. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec
maja 2010 r. 
tb
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Kultura
Łowicz | Dom Ludowy

Personalizm, czyli o osobie w relacjach
Najważniejszym pojęciem
personalizmu jest pojęcie
osoby w relacjach
wertykalnych, czyli ze
Stwórcą oraz w relacjach
społecznych, czyli
z bliźnim.
O założeniach personalizmu,
jego podstawach i promotorach mówił 16 lutego podczas
wykładu w sali konferencyjnej Towarzystwa Dom Ludowy
w Łowiczu ks. prof. Bogumił
Gacka, kierownik katedry personalizmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Prelegent jest księdzem, zakonnikiem Zgromadzenia Księży Marianów, kierownikiem
pierwszej na świecie Katedry
Personalizmu Chrześcijańskiego, założycielem i redaktorem prowadzącym półrocznika
„Personalizm” Prawda – Dobro – Piękno (2001) w wersji
polskiej. Niektóre egzemplarze
dostępne były podczas wykłaREKLAMA

du. Jest ponadto prezesem Stowarzyszenia Naukowego Personalizmu, jakie powstało w 2005
roku.
Ks. Bogumił Gacka podejmuje problematykę personalistyczną na gruncie teologii.
Uważa, że personalizm posiada kapitalne znaczenie dla teologii i zarazem ma znaczenie
uniwersalistyczne w obliczu
wszystkich wyznań i religii.
Znaczenie problematyki personalistycznej w teologii to zagadnienie olbrzymie. Kategoria
osoby stanowi bowiem koronę
rzeczywistości – zarówno w odniesieniu do Stwórcy, jak i do
stworzenia. Wśród personalistów, na których się powoływał
w trakcie wykładu, znalazł się
zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI, określając go jako
bodygarda Jana Pawła II. Przywołał słowa obecnego papieża,
który w orędziu na Światowy
Dzień Pokoju podkreślił, że pojęcie osoby we współczesnym
świecie jest za słabe. Ks. prof.
Gacka przedstawia człowieka
jako obraz Boga. Każda oso-

ba ma zdolność relacji. Relacji
naturalnych z innymi ludźmi
oraz relacji ponadnaturalnych
ze Stwórcą. Przytoczył także
słowa poety Jana Kasprowicza,
który powiedział, że jeżeli ktoś
nie ma relacji z Jezusem, to ma
taki głód relacji ponadnaturalnych, że jest w stanie dać pocałunek szatanowi.
Część wykładu dotyczyła pojęcia narodu na gruncie personalizmu. – Główną zbrodnią
XX wieku było mordowanie
narodów – mówił wykładowca.
Wymienił trzy główne postawy
wobec narodu. Dwie pierwsze
to postawy fałszywe: nacjonalizm, który swój naród wynosi
ponad inne narody oraz lekceważący własny naród kosmopolityzm. Właściwą postawą
jest zaś patriotyzm, który kocha
swój naród i szanuje przy tym
inne. Jan Paweł II podczas przemówienia w ONZ w 1955 roku
podkreślił, że cywilizacja dopracowała się kodyfikacji praw
człowieka, ale nie praw narodów. Wskazywał jednocześnie
na to, że pojęcie narodu nie istnieje w Stanach Zjednoczonych.
Przed dwoma wiekami, kiedy
powstawały Stany Zjednoczone, wymordowano 150 mln Indian – rdzennych mieszkańców
tych ziem. – Na naszych oczach
kształtują się narody zjednoczone Europy. Obecnie globalizacja łamie granice państw, ale
nie narodów – przedstawił swój
wniosek ks. Gacka. Jednocześnie wskazywał na to, że zjednoczone narody nie powstaną
tylko dzięki rozumowi. Rozum
to za mało. Potrzebna jest wiara, bez niej Polacy nie będą
w stanie wybaczyć Niemcom
czy Rosjanom. – Bóg ze zła wyprowadza dobro. Z wojen XX
wieku także wyprowadzi dobro
– słuchacze usłyszeli w trakcie
wykładu.
Wykładowca podkreślał ponadto, że na Zachodzie dominuje indywidualizm, który jest
podstawą kapitalizmu i libera-

Wykład ks. prof. Bogumiła Gacka na temat personalizmu zgromadził prawie trzydzieści osób.

lizmu, natomiast na Wschodzie
dominuje kolektywizm, który dał podstawy komunizmowi
i socjalizmowi. Wykładowca odwołał się także do tego,
jak Bóg objawia się w historii.
Przytoczył słowa Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Przeszliśmy suchą
nogą przez Morze Czerwone –
mówił. Ks. prof. Gacka mówił
o tym, że dużym szacunkiem
darzy prezydenta Lecha Wałęsę. – Dar odwagi to dar Ducha
Świętego, jaki otrzymał Wałęsa. Bóg objawił się w tym, że
bez użycia przemocy padł najpodlejszy system na świecie –
komunizm – kontynuował profesor.
Główne publikacje ks. prof.
Bogumiła Gacka to: Personalistyczna eklezjologia Johna H.
Newmana (Lublin 1989), Bibliography of American Personalism (Lublin 1994), American Personalism (Lublin
1995), Personalizm amerykański (Lublin 1996), Bibliogra-

phy of The Personalist (Lublin
1999), półrocznik „Personalizm” (2001), liczne przekłady, zwłaszcza Borden Parker
Bowne, Personalizm (Lublin
1994), Charles Bernard Renouvier, Personalizm (Lublin
1999), William Stern, Osoba
i rzecz (w druku), artykuły, opracowania i recenzje naukowe w Polsce i za granicą .
W przygotowaniu: Bibliography of European Personalism
i European Personalism.
Wspominał, że co dwa lata
bierze udział w Międzynarodowych Konferencjach Personalistów (International Conference
on Persons), które odbywają się
w różnych miejscach globu.
Po zakończonym wykładzie
słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Tadeusz Żaczek
pytał o podejście personalistów
do imigrantów. – Mamy lęk, że
obcokrajowcy się rozpanoszą.
Musimy go opanować, gdyż
każda osoba jest obrazem Boga
– odpowiadał profesor. Bogdan

Łowicz | Och! Film Festiwal

Festiwalowy tydzień
„Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego, „Gorzkie mleko”
Claudia Llosy i „Parnassus”
Terry’ego Gilliama to jedne
z ostatnich seansów, jakie zostaną wyświetlone w kinie Fenix
w ramach Och!Film Festiwalu.
18 lutego o godz. 19.00 zostanie pokazany film Anga Lee
„Zdobyć Woodstock”, o którym
szerzej pisaliśmy w poprzednim
wydaniu NŁ. 19 lutego o godz.
19.00 oraz 20 lutego o godz.
16.30 i 19.00 zostanie wyświetlony polski film „Dom zły”. Po
piątkowym pokazie odbędzie
się rozmowa z reżyserem Wojciechem Smarzowskim. Film
z 2008 r. opowiada historię peł-

ną mrocznych zdarzeń. Pewnej
deszczowej nocy Edward Środoń pojawia się przypadkowo w
domu małżeństwa Dziabasów.
Początkowa nieufność gospodarzy ustępuje miejsca tradycyjnej
polskiej gościnności... Po kilku
latach w tym samym domu ekipa śledcza rozpoczyna dochodzenie. Wśród odtwórców ról
zobaczymy m.in. Bartłomieja
Topę, Mariana Dziędzielę, Kingę Preis i Arkadiusza Jakubika.
Z kolei peruwiański obraz
Claudia Llosy „Gorzkie mleko”, który zostanie pokazany 22 i 23 lutego, to opowieść
o ofiarach gwałtu, które nie
mogą już normalnie funkcjono-

wać. Strach i smutek, które cały
czas odczuwają, są na tyle silne,
że przekazują je również swoim
dzieciom, które poczęły się właśnie przez gwałt. Główna bohaterka „Gorzkiego mleka” Fausta
jest właśnie takim dzieckiem,
co skazuje ją na wieczną melancholię i lęk przed światem.
Fausta nigdy się nie uśmiecha,
bo jej matka nakarmiła ją tytułowym „mlekiem smutku”, które wypełnia piersi ofiar przemocy i terroru, jakich nie brakuje
w targanym rewolucjami Peru.
24 i 25 lutego o godz. 19.00
zostanie wyświetlony film Terry’ego Gilliama „Parnassus”.
Niesamowicie plastyczny obraz,

Talarowski pytał o lewicowe ujęcie personalizmu Emmanuela
Muniera. – Munier był bardzo
wrażliwy na wymiar społeczny osoby, czyli jej relację z bliźnimi. Osoba potrzebuje jednak
także relacji ze Stwórcą. Był naiwny, chcąc ożenić katolicyzm
z komunizmem. Podczas gdy
komunizm
sprowadzający
się tylko do relacji społecznej niszczy jednocześnie relację wertykalną ze Stwórcą –
wyjaśniał profesor. Natomiast
Jacek Wiśniewski pytał m.in.
o kantowskie ujęcie personalizmu, wskazując, że to Kant mówił, iż osoba jest celem samym
w sobie i nie może być środkiem do osiągnięcia celu. Ks.
Bogumił Gacka przyznał, że
z tego kantowskiego sformułowania korzystał Jan Paweł
II. – Mankamentem Kanta jest
bardzo indywidualistyczne ujęcie osoby. Był mało świadomy
tego, że osoba to też relacja pionowa i pozioma – odpowiedział
prof. Gacka. 
eb

pełen efektów specjalnych, magii
z rolami m.in. Johnnego Deppa oraz Toma Waitsa. Imaginarium to widowisko, z którym
po świecie jeździ dr Parnassus. Aby być nieśmiertelnym,
dr Parnassus zawarł pakt z diabłem. W zamian musi oddać
mu swoją szesnastoletnią córkę.
Kiedy jednak Valentine osiąga
ten wiek, dr Parnassus nie zamierza wywiązać się z wcześniejszej umowy.
21 lutego o godz. 19.00
w kinie Fenix wystąpi Stanisław Tym – polski satyryk, komediopisarz i felietonista. Cena
biletu wynosi 20 zł. Tym znany jest przede wszystkim z roli
w filmie Stanisława Barei
„Miś”. Jest autorem wielu sztuk
teatralnych, skeczy, jest również
autorem słuchowisk radiowych
i scenariuszy do filmów Stanisława Barei. 
jr

Ogłoszenia

Zawodnicy Łowickiej
Akademii Sportu
startowali w Berlinie. str. 12
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HONDA Civic 1998 rok, niebieski
metalik, 3-drzwi, kupiona w salonie
w Polsce, I właściciel, tel. kom.
0668‑630‑860.
HONDA Civic 1.4 1995 rok,
wspomaganie, centralny zamek, 5-drzwi,
szyberdach, tel. kom. 0605‑535‑396.
HONDA Concerto 1994 rok, 3500 zł,
tel. kom. 0691‑535‑547.
HONDA Prelude 1992 rok, srebrny, tel.
kom. 0667‑286‑782.
HYUNDAI Sonata 1.9 gaz 1993
rok, 2500 zł, opłacony, tel. kom.
0508‑857‑555.
JEEP Grand Cheeroke Limited 3.1 TD
1999 rok, tel. kom. 0695‑894‑414.

samochodowe
kupno
Auta bezwypadkowe, kupię, tel.
kom. 0795‑297‑763.
Auto skup!, tel. kom. 0504‑171‑818.
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.
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.

sprzedaż
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 1992 rok,
tel. kom. 0694‑296‑243.
AUDI A 4 1.9 TDI 1996 rok, 110
KM, opłacony, I właściciel, tel. kom.
0506‑713‑289.
AUDI A3 1.8 2002 rok, 22800 zł,
43000 km, tel. kom. 0506‑123‑597.
AUDI A3 1.6 benzyna 2002 rok,
czarny metalik, 5-drzwi,
4 elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, 4 poduszki powietrzne, ABS,
ASR, centralny zamek, podgrzewane
fotele, regulacja kierownicy, reflektory
soczewkowe, stan bdb, tel. kom.
0600‑972‑227.

Kupię auta, gotówka, tel. kom.
0500‑167‑670.

BMW 316 1992 r., gaz, tel. kom.
0785‑635‑080.

Kupię butle gazowe tyrystyczne, tel.
kom. 0502‑251‑751.

BMW 320 D 1999 rok, krajowy,
serwisowany, klimatronik, 2 komplety kół,
tel. kom. 0601‑306‑070.

Kupię każdy, tel. kom. 0725‑361‑836.
Kupię każdy samochód cały lub
uszkodzony, tel. kom. 0609‑027‑388.
Kupię Opla Astrę, 1998-2000 rok, tel.
kom. 0517‑626‑002.
Kupię Opla Corsę, 5-drzwiową, tel.
kom. 0501‑203‑950.
Kupię samochody powypadkowe lub
uszkodzone, tel. kom. 0607‑343‑338.
Kupię Seata Ibizę 1.4 Diesel,
5-drzwiowy, 2008 rok, tel. kom.
0609‑063‑583.
Kupię Skodę Fabię, zarejestrowaną,
tel. kom. 0512‑916‑318.
Kupię Syrenę lub Warszawę, motocykl
WSK, WSM, tel. kom. 0694‑146‑962.
Pilnie kupię samochód osobowy
może być lekko uszkodzony, tel. kom.
0509‑267‑886.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 0512‑476‑760.
Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
0605‑695‑882.

FIAT CC 1995 rok, tel. kom.
0501‑428‑570.

FORD Escort 1.3 1998 rok, tel. kom.
0514‑188‑038.

FIAT CC 700, na części, tel. kom.
0691‑607‑307.
FIAT Cinquecento 700 1993 rok, 600
zł, tel. kom. 0697‑689‑831.

FORD Escort 1.8 D 1992 rok,
5-drzwiowy, stan dobry, bardzo
ekonomiczny - spalanie w trasie 4,5 litra
oleju napędowego/100 km, tel. kom.
0504‑205‑357.

FIAT Dablo 1.9 diesel, salonowy,
5-drzwiowy, przeszklony, tel. kom.
0503‑168‑408.

FORD Escort GHIA 1.8 TD 1997 rok,
zielony metalik, hatchback, 5-drzwi, tel.
kom. 0694‑286‑328.

FIAT Doblo 1.9 D 2001 rok, tel. kom.
0794‑013‑013.

FORD Escort 1.6 16V gaz 1997 rok,
uszkodzone prawe drzwi,
tel. (046) 838-04-51, tel. kom.
0512-762-840 0504‑454‑622.

FIAT Ducato Max 2.8 TDI 1999 rok,
stan dobry, tel. kom. 0608‑457‑113.

FIAT Fiorino 2008 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

BMW 316 benzyna 1997 rok, tel. kom.
0606‑520‑709.

CITROEN Saxo 1.4 VTS 2001 rok,
113000 km, czarny, benzyna + gaz,
tel. kom. 0602‑767‑874.
CITROEN Xsara Picasso 1.6 2001
rok, 14900 zł, błękitny metalik, gaz
sekwencja, salon Polska, tel. kom.
0500‑026‑841.
CITROEN Xsara Picasso 1.8 16V
2001/2002 rok, 15900 zł, I właściciel,
salonowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0608‑409‑744.
CITROEN Xsara 1400 benzyna 1998
rok, zielony metalik, 5-drzwiowy, tanio, tel.
kom. 0505‑959‑200.
DAEWOO Espero 1.5 16V +gaz 1998
rok, tel. kom. 0697‑693‑633.
DAEWOO Lanos sedan 1.5 gaz
1999 rok, wspomaganie, tel. kom.
0793‑577‑918.
DAEWOO Lanos 1.5 benzyna
2002 rok, 7200 zł, 105000 km,
niebieski metalik, stan bdb, tel. kom.
0667‑349‑208.
DAEWOO Lanos 1.6 gaz 1998 rok,
salon, bogate wyposażenie, tel. kom.
0662‑547‑997.

FIESTA 2006 rok, tel. kom.
0505‑056‑590.
FORD Connect ciężarowy 1.8 CDTI
2007 rok, 70000 km, grafitowy metlaik,
tel. kom. 0602‑498‑775.

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

Kupię Astrę II, 5-drzwi, hatchback, tel.
kom. 0512‑916‑332.

FIAT Uno 1.0 gaz 1994 rok, niedrogo,
tel. kom. 0509‑730‑693.

FIAT Brava 1.2 16V 1998 rok, tel. kom.
0607‑385‑635.

FIAT Ducato 2.8 idTD 1997 rok, do
remontu, tel. kom. 0609‑147‑510.

AUDI B4 Avant 1.6 benzyna 1995 rok,
8800 zł, srebrny metalik, stan bdb, tel.
kom. 0798‑966‑414.

Kupię Fiata Punto, 5-drzwi, tel. kom.
0503‑672‑889.

FIAT 126p 1989 rok, 1000 zł, tel. kom.
0667‑313‑415.

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

Każde auto, tel. kom.
0605‑948‑751.

Kupię Daewoo Nubirę lub Lanosa z
gazem, tel. kom. 0692‑829‑882.

FIAT 126p, ELX 1998 rok, centralny
zamek, alarm, tel. (042) 719-18-78, tel.
kom. 0669-394‑436, Głowno.

FIAT Marea 1.8 16V benz.+gaz 1997
rok, zielony, tel. kom. 0668‑482‑806.
FIAT Palio Weekend 1.6 benzyna/gaz
1998 rok, 5900 zł, niebieski, tel. kom.
0602‑498‑775.
FIAT Panda gaz 2004 rok, tel. kom.
0604‑843‑149.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, tel. kom.
0694‑220‑465.
FIAT Punto 2001 rok, 7900 zł, tel. kom.
0501‑213‑067.
FIAT Punto ELX 1.2 1995/1996 rok,
5-drzwi, elektryczne szyby, centralny
zamek, tel. kom. 0605‑535‑396.
FIAT Punto II 1.2 2002 rok, 11800 zł,
5-drzwi, tel. kom. 0606‑535‑457.
FIAT Punto II 1.2 gaz 2000 rok, 8700
zł, zielony, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0600‑226‑519.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, 3900 zł,
3-drzwiowy, tel. kom. 0694‑216‑417.
FIAT Seicento gaz 1998 rok, 150000
km, tel. kom. 0509‑407‑217.
FIAT Seicento gaz 2000 rok, tel. kom.
0603‑872‑897.
FIAT Seicento 900 1999 rok, zadbany,
tel. kom. 0601‑593‑171.
FIAT Seicento Brusa 900 2002 rok,
zielony metalik, tel. kom. 0500‑165‑145.
FIAT Seicento 1.1 SX 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600‑970‑598.
FIAT Seicento 1.1 1998 rok,
elektryczne szyby, centralny zamek.
alarm, tel. kom. 0665‑944‑345.

DAEWOO Nubira 1998 rok, tel. kom.
0668‑049‑706.

FIAT Siena 1.4 1998 rok, 50000
km, garażowany, I właściciel, tel. kom.
0609‑846‑227.

DAEWOO Nubira II 2000 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0504‑489‑496.

FIAT Uno 1.0 + gaz 1994 rok,
czerwony, tel. kom. 0784‑922‑689.

DAEWOO Nubira sedan 1.6 gaz
1998 rok, 5800 zł,
tel. kom. 0694‑216‑417.

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

KIA K2700, skrzyniowy, tel. kom.
0603‑872‑897.
KIA Sorento (Terenowy) 2007 rok,
55000 km, na gwarancji, I właściciel,
bardzo bogate wyposażenie, tel. kom.
0501‑541‑876.

Ford Focus Sedan 1.8 TDD 2000 rok,
wersja GHIA, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0604‑344‑308.
FORD Fokus kombi 1.8 benzyna 1999
rok, 180000 km, czerwony, wersja GHIA,
tel. kom. 0515‑135‑924.
FORD Fusion 1.4 benzyna 2003 rok,
srebrny, 5-drzwi, pełne wyposażenie,
klimatyzacja, stan bdb,
zarejestrowany, tanio, tel.
kom. 0606‑242‑154.
FORD Mondeo kombi 2005 rok,
30000 zł, czarna perła, do negocjacji, tel.
kom. 0501‑661‑904.
FORD Mondeo 1.8 TD 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0603-871-036
0792-065‑212, Łowicz.
FORD Transit Van 2.5 1998 rok, tel.
kom. 0660‑293‑732.
FORD Transit 1992 rok, 4200 zł, tel.
kom. 0516‑199‑906.
GOLF III kombi 1.9 TD 1993/1994 rok,
tel. kom. 0504‑019‑557.
HONDA Acord 1994 rok, tel. kom.
0608‑398‑786.
HONDA Acord sedan 1999 rok,
czarny, tel. kom. 0501‑213‑067.
HONDA Civic 1.4 2000 rok,
13500 zł, srebrny, salon,
klimatyzacja,
tel. kom. 0600‑226‑519.

OPEL Astra 1.6 benzyna, niebieski
metalik, 5-drzwiowy, wspomaganie,
szyberdach, centralny zamek, stan bdb,
tel. kom. 0604‑610‑577.
OPEL Astra 1.6 1996 rok, grafitowy
metalik, gaz, sedan, bez wypadkowy , tel.
kom. 0602‑800‑987.
OPEL Astra 1.6 1995 rok, headback,
(rozbity przód) Głowno, tel. kom.
0883‑745‑186.
OPEL Astra 1.7 D 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793‑577‑918.

OPEL Corsa 1.5 TD 1994 rok, tel. kom.
0600‑428‑743.

MAN, do żywca, koni,
tel. (024) 277‑63‑81.

OPEL Corsa 1.2 1996 rok, tel. kom.
0787‑233‑812.

MAZDA 121 1992 rok, opłaty, stan
dobry, tel. kom. 0506‑927‑807.

OPEL Corsa 1.7 D isuzu 1996 rok, tel.
kom. 0509‑231‑973.

MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom.
0693‑538‑189.

OPEL Corsa B 1.4 1996 rok, 6300 zł,
4-drzwiowy, salonowy, bezwypadkowy,
tel. kom. 0601‑358‑325.

MAZDA 6 CI TD Sport Exlusive kombi
136 KM 2002 rok, 130000 km, full opcja,
tel. kom. 0887‑341‑475.
MAZDA 6 kombi 2009 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

MERCEDES 124 2.0 D 1993 rok,
E-klasa, pilnie sprzedam - okazja!, tel.
kom. 0508‑169‑304.

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

OPEL Astra sedan gaz 1999 rok, tel.
kom. 0604‑843‑149.

LUBLIN 1995 rok, skrzyniowy,
plandeka, tel. kom. 0608‑089‑517.

FORD Fiesta 1.3 benz. 1994 rok, pilnie,
tel. kom. 0661‑733‑845.

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

OPEL Astra kombi 1.6 1994 rok, tel.
kom. 0793‑124‑192.

OPEL Corsa 1.3 CDTI 2007 rok,
60000 km, czarny metalik, tel. kom.
0602‑498‑775.

MAZDA 626 gaz 1996 rok, 3300 zł,
hak, tel. kom. 0512‑476‑760.

FORD Focus II 1.6 2005 rok, 24700
zł, 5-drzwi, bezwypadkowy, sprzedam
ewentualnie zamienię na tanszy, tel. kom.
0694‑216‑417.

OPEL Astra kombi 1.6 16V benzyna,
tel. kom. 0512‑522‑648.

LUBLIN 1996 rok, tel. kom.
0889‑116‑619.

FORD Fiesta 1.1 1996 rok, tel. kom.
0723‑981‑745.

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

OPEL Astra III 1.7 ODTI 2004 rok,
srebrny metalik, hatchback, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0607-318‑224 po 18.00.

MERCEDES 1420, skrzynia 7,30x2,50,
kabina sypialna 1995 rok, (samochód
ciążarowy), DMC 11900, tel. kom.
0692‑601‑689.
MERCEDES 410, kontener do
przewozu bydła i koni, tel. kom.
0504‑181‑655.
MERCEDES C-220 CDI 2001 rok, tel.
kom. 0602‑716‑963.
MITSUBISHI Carsima gaz 1997 rok,
tel. kom. 0604‑843‑149.
MITSUBISHI Colt 1.3 1998 rok, tel.
kom. 0790‑799‑609.
NISSAN Almera 1.8 2002 rok, 15500
zł, tel. kom. 0600‑226‑519.
NISSAN Micra, powypadkowy,
w całości lub na części, tel. kom.
0663‑630‑652.
NISSAN Primera kombi 2.0 TD 1999
rok, 185000 km, ABS, klimatyzacja, hak,
alufelgi, centralny zamek, elektryczne
szyby, poduszka, immobilizer, tel. kom.
0511‑832‑059.
OPEL Astra 1.4 16V 1997 rok, tel. kom.
0604‑576‑221.
OPEL Astra 1.6 benzyna, gaz 1993
rok, tel. kom. 0723‑917‑785.
OPEL Astra 1.4 1995 rok, tel. kom.
0504‑271‑049.
OPEL Astra I sedan 1.4 16V 1998
rok, I właściciel, wyposażona, tel. kom.
0600‑944‑728.
OPEL Astra II 1.4 16V 2005 rok,
17900 zł, 5-drzwi, klimatyzacja, I
właściciel, tel. kom. 0606‑975‑932.
OPEL Astra II 1.6, 14600 zł,
2001/2002 rok, srebrny metalik,
I właściciel, salonowy, 5-drzwi,
serwisowany, tel. kom. 0608‑409‑744.
OPEL Astra II 1.8 16V 1998 rok,
srebrny, 5-drzwi, pełne wyposażenie,
klimatyzacja, 4xAir bag, 4 x elektryczne
szyby, zarejestrowany, tel. kom.
0606‑424‑154.

OPEL Corsa 1.3 CDTI 2004/2005 rok,
18300 zł, srebrny, bezwypadkowy, salon,
serwis, tel. kom. 0506-078-689 tel./
fax (046) 863‑06‑10.
OPEL Corsa 1.0 2001 rok, 8800 zł,
3-drzwi, tel. kom. 0694‑216‑417.
OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0695‑671‑050.
OPEL Omega 2.0 1992 rok, tel. kom.
0889‑603‑350.
OPEL Omega kombi 2.0 TDI 1998 rok,
10500 zł, tel. kom. 0721‑582‑330.
OPEL Omega 3MV6 benzyna, gaz
1995 rok, 7500 zł, srebrny metalik, full
opcja, automat, 211 KM, skóra, stan
dobry, tel. kom. 0606‑786‑748.
OPEL Omega 2.5 TD 1995/1997
rok, pełna elektryka, tanio, tel. kom.
0600‑335‑473.
OPEL Omega 2.5 TD 1995 rok,
pełne wyposażenie,
tel. kom. 0600‑335‑473.
OPEL Siltra 2.2 benzyna + gaz 1998
rok, bogate wyposażenie, pół roku
w kraju, stan bdb,
tel. kom. 0728‑490‑683.
OPEL Tigra 1.4 +gaz 1997 rok, do
poprawek lakierniczych, tanio, tel. kom.
0792‑087‑258.
OPEL Vectra A 1.7 TD 1992 rok, isuzu,
tel. kom. 0604‑104‑812.
OPEL Vectra kombi 1.6 benzyna
+ gaz 1997 rok, właściciel, tel. kom.
0885‑479‑030.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999 rok,
czerwony, + gaz, tel. kom. 0693‑596‑464.
OPEL Vectra +gaz 1998 rok, pilne, tel.
kom. 0692‑380‑008.
OPEL Vectra 2.2 DTI 2001 rok, tel.
kom. 0796‑550‑565.
OPEL Vectra 1.6 benzyna 1999 rok,
sedan, bogate wyposażenie, tel. kom.
0796‑064‑489.
OPEL Vivaro 2007 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
OPEL Zafira 2.0 DTL 1999 rok, tel.
kom. 0602‑716‑963.
OPEL Zafira 1.8 16V 2009 rok, tel.
kom. 0600‑428‑743.
OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, 17300
zł, opłacony, tel. kom. 0785-199‑346 po
16.00.

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; 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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OPEL Zafira 2.0 D 2000 rok, grafit
metalik, 7-osobowy, pełna opcja,
bez skóry, stan idealny, tel. kom.
0607‑328‑028.
PANDA 1.2 2004 rok, 57000 km, tel.
kom. 0502‑482‑511.
PASSAT diesel 2001 rok, 9800 zł, tel.
kom. 0505‑056‑590.
PEUGEOT 406 kombi 1.9 TDI,
zielony metalik, stan bdb, tel. kom.
0509‑162‑369.
Peugot 405, 1.6 benzyna, 1991 rok, tel.
kom. 0664‑171‑783.
Peugot 406, 1.9 TD, 1996 rok, tel. kom.
0664‑171‑783.
Polonez tel. (046) 838‑77‑20.
POLONEZ Truck 1.6 gaz 2000 rok,
5-osobowy, tel. kom. 0605‑133‑771.
POLONEZ, stan bdb,
tel. (024) 277‑90‑97.
POLONEZ, stan dobry,
tel. (046) 838‑77‑20.

Star 1142, ładowność 6,5t, mały
przebieg, tel. (046) 837‑63‑74.
TARPAN D 3P 1989 rok, na
chodzie, tel. (046) 861-05-47, tel. kom.
0788‑440‑206.
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.
TOYOTA Corolla sedan 1.4,
srebrny metalik, I właściciel, tel. kom.
0604‑069‑239.
TOYOTA Yaris 1.0 1999 rok, 12600 zł,
biały, wspomaganie, 5-drzwi, I właściciel,
tel. kom. 0500‑026‑841.
TOYOTA Yaris 2001 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0788-306-544 0889‑116‑619.
TOYOTA Yaris 1.0 gaz sekwencyjny,
salonowa, 5-drzwiowa, serwisowana, tel.
kom. 0502‑350‑051.
VOLVO V40 kombi 1.9 TD 1999 rok,
tel. kom. 0889‑990‑384.

PUNTO 1.2 gaz 2002 rok, 78000 km,
tel. kom. 0502‑482‑511.

VW Bora 1.9 TDI 1999 rok, pełne
wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0608‑516‑735.

RENAULT Laguna 1,9 DCI kombi
2002 rok, 16900 zł, pełna opcja, tel.
kom. 0503‑327‑748.

VW Golf 1.8 1995 rok, tel. kom.
0886‑218‑982.

RENAULT Laguna 1.9 dCi 2002,
18000 zł, 120000 km, kombi, grudzień
2002, tel. kom. 0664‑052‑098.
RENAULT Laguna 2.2 D 1996/1997
rok, stan bdb, tel. kom. 0600‑970‑598.
RENAULT Megane 1.9 D 1999 rok, tel.
kom. 0502‑403‑947.
RENAULT Megane 1.4 1998 rok, tel.
kom. 0600‑970‑598.
RENAULT Megane Clasic 1.4 16V
2000 rok, tel. kom. 0601‑338‑870.
RENAULT Megane classic sedan
1998 rok, 6200 zł, zielony, tel. kom.
0501‑213‑067.
RENAULT Megane 2001 rok, 11900 zł,
bordowy metalik, salon, tel. (046) 863-0610, tel. kom. 0506‑078‑689.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok, 4500
zł, 168000 km, zieleń tundry, I właściciel,
bezwypadkowy, bez wspomagania, tel.
kom. 0606‑242‑693.
RENAULT Scenic RX4 2.0 benzyna
2001 rok, 21000 zł, 194000 km,
bezwypadkowy, zarejestrowany w
Polsce, stan bdb, tel. kom. 0796-334544, 0794‑972‑927.
ROVER 420 Diesel 1996 rok, 6900 zł,
tel. kom. 0500-085-903, Domaniewice.
SAAB 9000 2.3 turbo 1993 rok, pełna
opcja, instalacja gazowa. Okazja!, tel.
kom. 0604‑627‑662.

VW Golf III 1.4 gaz 1992 rok, tel. kom.
0605‑535‑396.
VW Golf III 1.9 TDI 1995 rok,
3-drzwiowy z hakiem, tel. kom.
0505‑398‑040.
VW Golf III 1.9 TDI 1997 rok,
czarny, kombi, klimatyzacja, tel. kom.
0608‑058‑516.
VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 0693‑538‑189.
VW Golf kombi 1.9 TDI 2001 rok, tel.
kom. 0608‑409‑694.
VW Golf V 2008 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
VW Golf V Plus 1.6 FSI 2005 rok, tel.
kom. 0600‑326‑597.
VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom.
0516‑199‑906.
VW II 1.6 benz.+gaz 1989 rok,
centralny zamek, zespawana tylna klapa,
tel. kom. 0697‑634‑226.
VW Passat 1.9 TDI 110 KM 1997 rok,
188000 km, granatowy metalik, tel. kom.
0509‑189‑793.
VW Passat B5 TDI, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0604‑533‑964.
VW Passat kombi 1.8 20V gaz 1998
rok, tel. kom. 0791‑966‑446.
VW Passat 1.6 gaz 1998/99 rok,
15200 zł, tel. kom. 0502‑358‑304.

SEAT Cordoba benzyna + gaz 1998
rok, 8700 zł, czerwony tel. (046) 863-0610, tel. kom. 0506‑078‑689.

VW Passat 1.9 TDI 1999 rok, 19500 zł,
klimatronik, tel. kom. 0506‑123‑597.

SEAT Ibiza TDI 2006 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

VW Passat 2.0 TDI 2006 rok,
limuzyna, bogate wyposażenie, tel. kom.
0692‑601‑689.

SEAT Ibiza 1.9 TDI 2002 rok, opłacony,
tel. kom. 0604‑714‑409.

VW Polo 1.4 benzyna 2001 rok, 16000
zł, tel. kom. 0604‑381‑863.

SEAT Leon 1.9 TDI 2000 rok, 110 KM,
tel. kom. 0602‑498‑775.

VW Polo 2001 rok, 48000 km, srebrny,
salon, tel. kom. 0506-078-689 tel./
fax (046) 863‑06‑10.

SEAT Toledo 1.9 TDI 2000
rok, 193000 km, dwa komplety
kół, cena do negocjacji, tel. kom.
0691‑715‑471.
SEAT Toledo 1.6 gaz 1997/98 rok,
6400 zł, srebrny metalik, salonowy, II
właściciel, tel. kom. 0500‑026‑841.
SEICENTO 1.1 gaz 2003 rok,
7200 zł, niebieski, stan bdb, tel. kom.
0606‑466‑899.

Sprzedaż przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl, tel.
kom. 0696‑287‑385.
Złomowanie pojazdów. Skup aut.
Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00,
tel. kom. 0602‑123‑360.
Auto-naprawa, tel. kom. 0664-158-084,
Czatolin 193.
Sprzedam dobrą turbinę do Seata 1.9
TDI, tel. kom. 0604‑727‑412.
Sprzedam webasto 24V, tel. kom.
0514‑464‑949.
Sprzedam ramę do Uaza, tel. kom.
0514‑464‑949.
Opony 175/65/14, 4 sztuki, tel. kom.
0693‑504‑784.
Sprzedam karoserię Felicja, 1.6, tel.
kom. 0505‑040‑539.
Sprzedam opony używane,
zimowe,felgi, duży wybór, tanio, tel. kom.
0693‑538‑189.
Części: Polonez, Rover,
tel. (042) 710‑73‑51.
Dwie skrzynie biegów do Żuka,
rozruszniki, prądnice, tel. kom.
0602‑314‑866.
Auto-kasacja, Nieborów,
zaświadczenia, sprzedaż części: Nissan,
Ford, Polonez, Fiat, Peugeot, BMW, Audi,
Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom.
0507‑141‑870.
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 drzwi Fiat Uno 5-drzwiowy,
tel. kom. 0664‑964‑367.
Części Audi 80 B4, A4, A6 C4 1.9, 2.5
TDI, 2.6 V6, tel. kom. 0725‑661‑369.

motorowe
kupno
Każdy stary motocykl, tel. kom.
0513‑185‑357.
Junak, SHL, Jawa, WSK i inne, tel.
kom. 0603‑444‑431.

sprzedaż
Naprawa - sprzedaż: skuterów,
quadów, motocykli, Głowno, Łódzka
4, tel. (042) 710‑76‑11.
Suzuki GSX 1100f, 1989 rok, ładnie
obudowany, stan bdb, tel. kom.
0792‑395‑704.
Quad 200, tel. kom. 0692‑387‑028.

garaże
sprzedaż
Sprzedam garaż blaszany, tel. kom.
0606‑737‑576.
Garaż blaszak, tel. kom. 0604‑627‑662.

wynajem

VW T4 1.9 D 1994 rok, tel. kom.
0600‑391‑772.

Garaż, ocieplany, wolny, tel. kom.
0692‑101‑989.

VW T4 1995 rok, 8-osób, tel. kom.
0607‑545‑603.

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

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

nieruchomości

VW Transporter 2.5 TDI 1996 rok, tel.
kom. 0888‑365‑031.

kupno

SKODA Octavia 1.6 1997/1998 rok,
tel. kom. 0600‑394‑592.

VW Transporter blaszak 1.9 TD 2000
rok, 16900 zł, (w rozliczeniu osobowy),
tel. kom. 0602‑498‑775.

Kupię mieszkanie do 50 mkw., tel.
kom. 0609‑111‑509.

SKODA Octavia 1.6 + gaz 1997/1998
rok, tel. kom. 0663‑180‑244.

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

SKODA Octavia hatchback 1.6
100 KM 1998/1999 rok, 12700 zł, I
właściciel, salonowy, klimatyzacja, tel.
kom. 0608‑409‑744.

ŻUK gaz, stan dobry, tel. kom.
0605‑729‑682.

SKODA Octavia 1.9 TDI 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0723‑026‑226.

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

SKODA Fabia 2003 rok, 15800 zł,
błękitny metalik, salon, tel. (046) 863-0610, tel. kom. 0506‑078‑689.
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inne

Mieszkanie do 40 mkw., tel. kom.
0669‑139‑045.

sprzedaż
Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 0602‑797‑678.
Dom w Głownie, rok budowy 2003,
działka 1000 mkw. wysoki standard,
tel. kom. 0606‑121‑076.

Działki budowlane, Głowno, blisko
centrum., tel. kom. 0601‑815‑657.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, tel. kom.
0602‑674‑864.
Głowno, nowe, 2-pokojowe
mieszkanie 110000, tel. kom.
0501‑070‑498.
Pół bliźniaka w Głownie, tel. kom.
0505‑065‑629.

Sprzedam działkę rolno - leśną,
0,91 ha, przy trasie Nieborów Bełchów, cena 25zł/mkw.,
tel. kom. 0606‑411‑752.
Kawiarnio-pub, centrum Łowicza,
tel. (046) 837-88-29 po 14:00,
tel. kom. 0698‑258‑577.
Dom nowy w Sochaczewie, tel. kom.
0792‑323‑653.

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

Działka inwestycyjno-budowlana
1.8 ha, Siedlce k. Sochaczewa,
tel. kom. 0792‑323‑653.

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

Sprzedam dom w Głownie,
tel. kom. 0506‑655‑451.

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

Działka 1418 mkw., budynek
mieszkalny i gospodarczy do
remontu. Łowicz, ul. Wiatrakowa,
tel. (046) 837‑85‑59.

Dom stan surowy, 211 mkw.,
działka 539 mkw., Łowicz, tel. kom.
0608‑010‑508.

Sprzedam działkę budowlaną w
Otolicach, tel. kom. 0668‑049‑706.

Sprzedam grunty rolne o areale
ok. 9 ha, okolice Dąbkowic, tel. kom.
0501‑036‑963.
Sprzedam mieszkanie, os.
Noakowskiego, IV piętro, 24 mkw,
po remoncie,
tel. kom. 0602‑767‑874.
Mieszkanie 60 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 0601‑301‑417.
Działka budowlana, okolice Łowicza,
tel. kom. 0604‑358‑980.
M-3, 49 mkw., na osiedlu
Marii Konopnickiej,
tel. kom. 0665‑436‑973.
Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 0695‑290‑311.
Super okazja! Działka budowlana w
Piaskach, 8000 mkw, 15zł/mkw., tel.
kom. 0516‑199‑906.
M-3, IVp., Dabrowskiego, tel. kom.
0606‑312‑048.
Sprzedam łąkę 80a,
tel. kom. 0880-500‑224, Walewice.
Działki budowlane, BednaryWieś, blisko szkoła, pkp, tel. kom.
0502‑928‑018.
Łowicz, 71 mkw., cegła, 190000 zł,
pilnie, tel. kom. 0660‑780‑742.

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.
Mieszkanie 58 mkw., os.
Noakowskiego, I piętro, 230 tys. zł.,
tel. kom. 0666-889‑820 po 17.00.
Domy drewniane, rekreacyjne i
mieszkalne, www.domtor.com.pl, tel.
kom. 0509‑435‑261.
Dom 156 mkw, dwa garaże, możliwość
otwarcia działalności gospodarczej,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
0604‑245‑076.
Drewniany sklepik na działalność
gospodarczą lub domek rekreacyjny, 18
mkw. z przeniesieniem, Topolowa 6, tel.
kom. 0604‑238‑322.
Działkę budowlaną 0,5 ha, Kalinów, tel.
kom. 0503‑124‑344.
Odstąpię mieszkanie TBS, tel. kom.
0692-700‑117, Sochaczew.
Działki budowlane, uzbrojone w
Mysłakowie, cena 35 zł/mkw., tel. kom.
0664-057-059, 0664‑772‑760.
Mieszkanie 37 mkw., II piętro, blok
ocieplony, cegłą, Łowicz, ul. Ciemna, tel.
kom. 0600‑052‑446.

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

Dom 135 mkw., działka 319 mkw.
przy ul. Łyszkowickiej, Łowicz, tel. kom.
0721‑510‑674.

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

Ziemia 0,74 ha, Świeryż, tel. kom.
0512‑274‑582.

Sprzedam aptekę w Skierniewicach,
tel. kom. 0604‑489‑285.
Sprzedam działkę leśną, domek
letniskowy, ogrodzoną 4588 mkw.,
media, zagospodarowana,
z rozpoczętą budową, Głowno,
tel. kom. 0603‑754‑597.
Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (046) 838‑33‑44.
M-4, bratkowice, tel. kom.
0509‑208‑502.
Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
0886‑753‑869.
Działka 1000 mkw., os. Mysłaków,
cena 100 zł/1 mkw., tel. kom.
0509‑637‑817.
Działka budowlana w Łowiczu, tel.
kom. 0791-293-047, 0604‑473‑708.
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.
Grunty rolne 2.5 ha,
tel. kom. 0605-996‑310, Bobrowa.
Sprzedam działkę rolną z możliwością
zabudowy w Nowych Kęszycach,
powierzchnia 7500 mkw.,
tel. kom. 0508‑317‑905.

Wulkanizacja, budynki Łowicz, ul.
Napoleońska 6, tel. kom. 0502‑163‑313.
Działka budowlano-usługowa, Łowicz,
ul. Klickiego 42, tel. kom. 0502‑163‑313.
Sprzedam M-4, po remoncie, tel. kom.
0513‑219‑112.
Działka w Niedźwiadzie 0,56 ha,
105000 zł, tel. (046) 837-84-54, tel. kom.
0601‑575‑188.
Działka, 2100 mkw., przy trasie nr.2, z
przeznaczeniem pod inwestycję
i usługi, tel. kom. 0505-406‑307,
Klewków.
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Działka rolno-budowlana, 80a, blisko
rzeka, las, tel. kom. 0693‑552‑170.
Dwa budynki mieszkalne na działce
2600 mkw., Łowicz, Górki, tel. kom.
0662‑736‑603.
Sprzedam lub zamienię dom na bloki
z cegły do 50 mkw., dom
dwupoziomowy o powierzchni 115 mkw.,
działka 700 mkw., w Łowiczu, tel. kom.
0669‑673‑075.
Sprzedam nowy dom w Łowiczu, tel.
kom. 0501-775‑852 po 17.00.
Budynek mieszkalny, powierzchnia
160 mkw z działką 324 mkw, tel.
kom. 0666‑895‑877.
Sprzedam działkę, ul. Bolimowska,
650 mkw, tel. kom. 0795‑756‑105.
Działka budowlana, centrum Łowicza,
tel. kom. 0606-508‑595 po 18:00.
Sad o powierzchni 2,20 ha, Płaskocin,
tel. kom. 0889‑932‑730.
Mieszkanie 60 mkw, Bratkowice, tel.
kom. 0504‑181‑667.
Ziemia czarna 2 ha, tel. kom.
0721‑347‑729.
Działka budowlana 2900 mkw.,
w miejscowości Dębowa Góra, powiat
kutnowski, tel. kom. 0665‑220‑393.
Dom w Głownie, stan otwarty, tel. kom.
0507‑122‑419.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw,
I piętro, w centrum Łowicza, cegła,
tel. kom. 0698‑059‑210.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha,
wraz z zabudowaniami, gmina Zduny,
tel. kom. 0500‑117‑279.
Gospodarstwo 4,15 ha, tel. kom.
0722‑133‑694.
Mieszkanie w Dąbrowie Górniczej 37,5
mkw. (lub zamienię na Łowicz),
tel. kom. 0662‑632‑062.
M-5, 86 mkw. os. M. Konopnickiej,
tel. kom. 0606‑928‑967.
Mieszkanie M-3, 48 mkw., II pietro,
oś. Marii Konopnickiej, tel. kom.
0668‑316‑154.
Działka budowlano - usługowa 6500
mkw w Łowiczu, tel. kom. 0503‑818‑177.
Działka rolna, Kawęczyn Nowy
z możliwością budowy siedliska (2,5 ha)
przy szosie, tel. kom. 0692‑901‑157.
Działka uzbrojona 7530 mkw.
przylegająca do ul. Chełmońskiego
i Zagrodowej lub jedna z 7 działek
tego placu, atrakcyjne miejsce
przy głównej drodze E30,
tel. kom. 0692‑901‑157.
Sprzedam tanio 2h w Kawenczynie
Nowym oraz działkę budowlaną
w centrum Łowicza, tel. kom.
0507‑697‑268.
Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0698‑342‑061.
Sprzedam dom 130 mkw. na
działce 1000 mkw. w Paprotni koło
Niepokalanowa, tel. kom. 0512‑796‑666.

Działka rolno-budowlana, 15600 mkw.,
z możliwością podziału,
tel. kom. 0505-406‑307, Ostrowiec.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.
3712 mkw. w Gąbinie, cena atrakcyjna,
tel. kom. 0724‑117‑516.

Sprzedam 0,5 ha ziemi z budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym, Bąków
Górny 46, tel. (046) 838‑22‑18.

Sprzedam działkę budowlaną, 2700
mkw., media, tel. kom. 0724-054-391,
Bobrowniki.

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

Głowno Kopernika, 40 mkw. zamienię
na większe ewentualnie sprzedam, tel.
kom. 0603‑182‑614.

Mieszkanie ok. 39 mkw.,
II piętro w Głownie,
tel. kom. 0505‑138‑328.
REKLAMA

Działkę rolno-budowlaną, 2900 mkw.,
Bobrowniki, tel. kom. 0609‑664‑756.
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Pilnie sprzedam działkę budowlanousługową, 2200 mkw., w Łyszkowicach,
tel. kom. 0606‑329‑477.

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

Wynajmę M4 dla firmy, Bratkowice,
tel. kom. 0665‑473‑554.

Wynajmę M4 umeblowane,
tel. kom. 0605‑679‑749.

Poszukuję do wynajęcia M-2 w
Łowiczu, tel. kom. 0889‑667‑244.

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

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

Sprzedam 2 ha ziemi, Rybianek, gm,
Rybno, tel. kom. 0608‑873‑633.

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

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

Pokój, tel. kom. 0692‑101‑989.

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

Posiadłość Chruślin, 9,5 ha, tel. kom.
0698‑942‑421.
Sprzedam M-2, w centrum Łowicza,
cegła, tel. kom. 0507-512‑747 po 18.00.

Pilnie sprzedam działkę rolną o
pow. 19500 mkw. w miejscowości
Świące:(media, woda, prąd), tel. kom.
0509‑323‑370.
Dom w Bednarach, tel. kom.
0782‑860‑011.
Sprzedam kawalerkę 20mkw. w
Głownie na os. Sikorskiego, tel. kom.
0604‑268‑254.
Sprzedam działkę budowlaną 910
mkw. obok budujących się domków
jednorodzinnych w Jastrzębi - okolice
Górek, tel. kom. 0692‑115‑738.
Sprzedam działkę na ul. Długiej, tel.
kom. 0504‑996‑774.
Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy
ul. Armii Krajowej, tel. kom. 0668-788‑163
po 13-ej.
Sprzedam mieszkanie 62 kmw., w
Łowiczu, tel. (046) 837-71-91, tel. kom.
0600‑360‑592.
M-2 sprzedam lub zamienię na M-1, tel.
kom. 0662‑603‑613.

Do wynajęcia lokal, 25 mkw., Łowicz,
ul. Zduńska, tel. kom. 0509‑637‑930.
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 2 pomieszczenia o
pow. 35 mkw. na gabinet lekarski, biuro,
pracownię. Łowicz, Pl. Przyrynek 2, tel.
kom. 0501‑074‑060.
Wynajmę lokal 24 mkw.
z ogrzewaniem, tel. kom.
0501‑011‑198.
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 w okolicach
Łowicza, tel. kom. 0888‑285‑688.

Sprzedam 1076 ha w Głownie, tel.
kom. 0791-703-123 0608‑047‑532.

Do wynajęcia umweblowany dom
w Łowiczu, tel. kom. 0696-220-132;
0662‑975‑156.

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

Wynajmę M-2, os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0512‑831‑125.

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

Wynajmę budynek gospodarczy,
okolice Głowna, tel. kom. 0608‑815‑516.

Głowno, mieszkanie 60 mkw., 3 piętro,
os. Kopernika, sprzedam od zaraz, tel.
kom. 0516‑756‑080.

Do wynajęcia 25 mkw., na gabinet
lekarski lub biuro, tel. (046) 837‑67‑89.

wynajem
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874‑64‑68.
Tanie pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na
działalność, tel. (046) 837‑10‑69.
Firma wynajmie lokale, 40-60-100
mkw. w pawilonie, róg Warszawskiej i
Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel. kom.
0605-578‑502, Łowicz.
Firma wynajmie plac na działalność
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, tel.
kom. 0605-578‑502, Łowicz.
Lokal o pow. 75 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 0508‑174‑797.
REKLAMA

Wynajmę lokal w Głownie, tel. kom.
0503‑445‑077.
Do wynajęcia lokal handlowo usługowy, o powierzchni 50 mkw., tel.
kom. 0728-477-406 0608‑446‑487.
Wynajmę M-4 na Bratkowicach, tel.
kom. 0604‑101‑034.
Do wynajęcia: mieszkanie 34 mkw., os.
Kostka, tel. kom. 0662‑736‑603.
Wynajmę dom w Łowiczu lub
najbliższej okolicy. Pilnie, tel. kom.
0504‑685‑542.
Do wynajęcia garaże, os. Bratkowice,
Łowicz, tel. kom. 0502‑251‑751.
Do wynajęcia lokal 35 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 0600‑415‑454.
Do wynajęcia nad sklepami lokale na
gabinety lekarskie, biura, itp. Głowno,
ul. Sikorskiego 9,
tel. kom. 0507‑216‑596.

Stare radia, telewizory, popsute
pralki, silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie, tel.
kom. 0516‑907‑429.

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

Kupię maszynę do siatki, tel. kom.
0886‑267‑295.

Ławostół, 2 fotele, narożnik rozkładany,
stolik okrągły, dywan, tel. kom.
0608‑519‑809.

Kupię kolejowe słupy trakcyjne, tel.
kom. 0502‑919‑192.

sprzedaż różne

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

Przewody do TIGa, spawarka,
ściągacz duży, podnośnik Żaba, tel. kom.
0508‑186‑353.
Odstąpię lub sprzedam bar w Łowiczu,
pilne, tel. kom. 0502‑260‑469.

Sprzedam maszyny stolarskie, własnej
konstrukcji, strugarka-wyrówniarka i
frazarka, tel. kom. 0662‑628‑255.
Sprzedam tanio maszynę do szycia
Łucznik i roczną lodówkę Indesit,
tel. (046) 837‑67‑89.
Wózek podnośnikowy, typ DV-17533322/436-022, 1982 rok, Multicar
składak, 1997 rok, kontener do Sam
Lublin, 2004 rok, tel. (046) 837-57-18
046‑830‑20‑18.
Sprzedam wózek dziecięcy po
jednym sezonie i nosidełko, tel. kom.
0887‑479‑469.

Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0506‑040‑709.

Sprzedam spawarkę i migomat, tel.
kom. 0504‑221‑009.

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

Paintball. Super zabawa dla każdego
(12 zestawów), tel. kom. 0505-038-785;
0600‑233‑161.

Kiosk handlowy na targowicy miejskiej
(lub sprzedam), tel. kom. 0518‑594‑636.

Telefon Sony Ericsson K550i, biały, tel.
kom. 0660-526‑795, Łowicz.

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

Tanio - firmowy rozdrabniacz
gałęzi dla działkowca,
tel. kom. 0696‑439‑776.

Do wynajęcia kawalerka, tel. kom.
0601‑381‑271.

Reduktor z zegarami + butla
do piwa beczkowego, tel. kom.
0601‑270‑823.

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

Sprzedam kabinę „Bahama”, tel. kom.
0792‑350‑091.

Suknia ślubna, rozmiar 36/38, tel.
kom. 0661‑683‑041.

Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, tel. kom.
0601‑232‑408.

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

Heblarka i szlifierka, tel. kom.
0502‑768‑518.

Kwatery pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 0698‑783‑854.
Wynajmę lokal, 40mkw., ul.Topolowa
19, tel. kom. 0728‑227‑030.
Oddam w dzierżawę dobrze
prosperujący sklep ogólnospożywczy w Głownie, tel. kom.
0664‑142‑086.
Do wynajęcia w Głownie
(ul. Piłsudskiego) lokal przygotowany
na przedszkole,
tel. kom. 0694‑964‑903.

zamiana
Zamienię komunalne mieszkanie bloki, mozliwość wykupu 35,4 mkw. w
Warszawie Centrum Woli na mieszkanie
w Łowiczu, tel. (046) 837-57-84, tel. kom.
0505‑075‑516.
Zamienię mieszkanie, Bratkowice, na
dom w Łowiczu lub w okolicy, tel. kom.
0504‑685‑542.
Zamienię komunalne 48 mkw na Armii
Krajowej (nowy blok) na większe, tel.
kom. 0606‑636‑034.
Zamienię M-3, 35 mkw., na większe,
tel. kom. 0662‑019‑283.

kupno różne
Kolekcjoner kupi stare monety; karotl@
op.pl, tel. kom. 0601‑738‑532.
Kupię złom, tel. kom. 0504‑350‑641.
Kupię pralkę POLAR PS 663, tel. kom.
0666‑995‑893.
Kupię betoniarkę, tel. kom.
0886‑742‑148.
Skup złomu stalowego i metali
kolorowych, tel. kom. 0509‑270‑774.
Kupię akordeon 96 i 120 basów, tel.
kom. 0503-112‑384 po 16.00.
Przyjmę ziemię, piach, tel. kom.
0603‑878‑783.

Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0601‑189‑972.
Produkcja płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria
betonowa, układanie kostki
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka
spustowa, tel. (046) 838‑92‑14.

Piecyk żeliwno-kaflowy, tel. kom.
0791‑966‑970.
Tapczan jednoosobowy, tel. kom.
0602‑220‑189.

Sprzedam nowy, piec c.o., tel. kom.
0693‑574‑400.

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

Sprzedam maszynę do szycia
Stębnówka, Textima, overlock Textima
i dwóigłówkę Drabinkową, tel. kom.
0662‑628‑254.

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

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

Dekoder satelitarny HD, tel. kom.
0723‑026‑226.

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

Regał 3,60m ciemny, biurko
komputerowe ciemne i jasne, ławostół,
stolik RTV, tel. kom. 0668‑419‑278.

Sukienka komunijna dwuczęściowa
„M”, tel. kom. 0601‑546‑395.

Drewno kominkowe, opałowe,
budowlane, pielęgnacja terenów
zielonych, tel. kom. 0516‑324‑160.

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

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

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

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

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

Rękawiczki skórzane, polarowe,
„całuski”. Hurtownia, tel. kom.
0508‑909‑732.
Wózek bliźniaczy Graco, spacerowogłęboki, tel. kom. 0691‑290‑156.
Namiot foliowy, tel. kom.
0507‑046‑414.
Wózek widłowy, tel. kom.
0507‑046‑414.
Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, tel. kom. 0501‑658‑261.
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) 837-31-38,
tel. kom. 0513‑019‑010.
Blachodachówki szwedzkie, tel. kom.
0513‑019‑010.
Sprzedam wózek, trzy funkcyjny
(głęboki, spacerowy + fotelik),
tel. kom. 0669‑046‑678.

Sprzedam akwarium z wyposażeniem,
100l, tel. kom. 0504‑221‑009.
Pianino August Hoffman, 1200 zł, tel.
kom. 0609‑999‑685.
Sprzedam nową Nokię E52, na
gwarancji, tel. kom. 0609‑024‑427.
Tanie AGD, tel. kom. 0510‑158‑880.
Stroje łowickie i dodatki,
tel. (046) 838‑49‑97.
Kuchnia elektryczna Amica (2-letnia),
tel. kom. 0693‑423‑295.
Tunel foliowy, tel. (046) 838‑74‑82.
Sprzedam bardzo tanio komputer wraz
zdrukarką, tel. kom. 0602‑370‑470.
Wyprzedaż drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych, tel. (046) 830-20-78, tel.
kom. 0602‑370‑470.
Meble klasyczne „Stylius” Black Red
White, 1700 zł, tel. kom. 0503‑124‑084.

Kabinę prysznicową 90, tel. kom.
0505‑900‑865.
Sprzedam myjnie karcher, stan bdb,
tel. kom. 0696‑021‑755.
Wiertarkę pionową 2H125, zakres
obrotów 90-1400, zakres posuwów
01-03, piłę poziomą do cięcia metalu, tel.
kom. 0507‑105‑980.
Spawarka inwentarowa Dedra
30-200A, okolice Głowna, tel. kom.
0510‑254‑536.
Sprzedam biurko
pod komputer, czarne, tanio,
tel. kom. 0694‑648‑890.
Sukienka komunujna, 128 cm,
szczupła, 200 zł do negocjacji, tel. kom.
0608‑292‑687.
Kanapy 3 + 2 +1 niedrogo, tel. kom.
0505‑140‑687.
Wełniak, tel. kom. 0606‑987‑042.
Kanapa, 2 fotele, stolik komputerowy
z krzesłem obrotowym,
ława, dywany, stan bdb, tel. kom.
0693‑739‑973.
Meble ogrodowe, altany, budy dla
psów, huśtawki - produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 0795‑539‑905.
Tanio lodówkę 2008 rok,
Starzyńskiego 9/61.
Palety o wymiarach 100x120, tel. kom.
0513‑958‑823.
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Zbiornik stalowy 5000l, dwa zbiorniki
26000l, tel. (046) 838-48-73, tel. kom.
0721-096‑040 po 18:00.
Skrzynki plastikowe nowe, polskie 15
kg, tel. kom. 0500‑385‑907.
Sprzedam ławę, tel. (046) 837‑89‑47.
Migomat esab origo mig 405,
półautomat z podajnikiem, kompresor
2-tłokowy 250l, tel. kom.
0600‑428‑743.
Wózek, fotelik od 0-13 kg, łóżeczko
stan bdb, tel. kom. 0500‑820‑115.
Sprzedam pustaki 12, 300 szt., tel.
kom. 0502-768‑311, Jeziorko.
Kożuch męski, garnitur męski,
tel. (046) 837‑68‑90.
Sprzedam pawilon handlowy na
targowicy, tel. kom. 0509‑187‑242.
Mieszarko-betoniarki napędzane
elektrycznie lub hydraulicznie,
pojemność 400, 600 i 800l, tel. kom.
0608‑128‑670.
Sprzedam 18 częściowy komplet
naczyń kuchennych ze stali chirurgicznej,
firmy Philipiak, gwarancja 24 miesięcy,
tel. kom. 0609‑664‑874.
Sprzedam pościel wełnianą z kóz
kaszmirowych, tel. kom. 0609‑664‑874.
Telewizor 32 cale Loewe,
panoramiczny, tel. kom. 0518‑863‑134.
Sprzedam łubianki drewniane
i plastikowe nowe, tel. kom.
0792‑902‑783.
Sprzedam suknię ślubną A. Michalak,
somiking, kamzelka, muszka Bytom, tel.
kom. 0661‑489‑204.
Sprzedam Samsung Avilla, GPS, GTS5230G, tel. kom. 0503‑100‑356.
Komputer, tel. kom. 0503‑041‑417.
Sprzedam tanio betoniarki, tel. kom.
0602‑249‑683.
Sprzedam olchę, 3 tregry 14, 12m, tel.
kom. 0609‑591‑953.
Sprzedam suknię ślubną, 36-38, tel.
kom. 0604‑349‑215.
Rower składak, tel. kom.
0604‑628‑204.
Chłodziarka 60, przerobiona na
zamrażarkę, tel. kom. 0604‑628‑204.
Kożuch męski, nowy, 500 zł, tel. kom.
0604‑628‑204.
Kurtka z nutrii, nowa, tel. kom.
0604‑628‑204.

Sprzedam 2 dywany,
tel. (046) 837‑79‑59.

Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0608‑059‑817.

Przyjmę na staż fryzjerkę, tel. kom.
0666‑033‑704.

Solarium sprzedam, tanio.
Urządzenie Rolletic sprzedam, tel. kom.
0608‑580‑065.

Zatrudnię elektromechanika
samochodów cięzarowych, tel. kom.
0608‑059‑817.

Przyjmę na staż mężczyznę
najlepiej z Łowicza, tel. kom.
0692‑405‑254.

Sprzedam kino domowe Samsung, tel.
kom. 0784‑692‑071.

Przyjmę szwaczki, tel. kom.
0668‑008‑211.

szukam pracy

Sprzedam suknię ślubną, białą,
rozmiar 38, tel. kom. 0605‑282‑850.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
0662‑336‑363.

Sprzedam wózek dziecięcy Chicco, tel.
kom. 0607‑930‑286.

praca
dam pracę
Oriflame, tel. kom. 0608‑315‑154.
Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Belgia, Europa,
tel. (071) 385‑20‑18.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 0515‑236‑056.
PKO BP zatrudni osoby na stanowisko
asystenta do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
0515‑236‑056.
Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem i znajomością języka
angielskiego lub języka niemieckiego,
tel. kom. 0608‑059‑817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem, wiek 25 - 40 lat, tel.
kom. 0662‑123‑954.
Zatrudnię dziewiarza na ANGE i DERY,
tel. kom. 0666‑995‑893.
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.

Sprzedam zamrażarkę, 250l, tel. kom.
0508‑130‑791.
Sprzedam stół owalny, kolor dębu i 8
krzeseł, tel. (046) 837‑63‑89.
REKLAMA

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy po kraju, tel. kom.
0784‑348‑615.
Fryzjera zatrudnię, Łowicz, tel. kom.
0600‑247‑423.
Staż fryzjerski przyjmę, osobę nie
związaną z fryzjerstwem, Łowicz, tel.
kom. 0600‑247‑423.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, tel.
kom. 0605-061-361, 0665‑788‑787.
Zatrudnię kierowcę kategorii C+E, tel.
kom. 0609‑111‑509.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
mięsnego, tel. kom. 0507‑130‑136.
Zatrudnię szwaczki, Domaniewice, tel.
kom. 0697‑096‑861.
Zatrudnię kierowcę kat. C (dorywczo),
tel. kom. 0502‑297‑568.

Oriflame, wpisowe 1 zł, tel. kom.
0609‑251‑040.

Przyjmę osobę do opieki nad chorym,
tel. (046) 837‑81‑37 po 18.00.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0608‑290‑474.

Przyjmę masażystkę na staż, tel. kom.
0606‑230‑036.

Nowe okno dachowe Velux 55x78,
nowe okno inwentarskie 118x88,
używany silnik elektryczny 1,1 KW,
tel. (046) 838‑13‑91.

Akademia Medycyny
Komplementarnej „Select” organizuje
kursy zawodowe Terapii Manualnej
Kręgosłupa, Masażu I, II stopnia, 100%
refundacji z Powiatowego Urzędu
Pracy, tel. (046) 862-18-12, tel. kom.
0509‑867‑229.

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

Huśtawki ogrodowe, budy dla
psów, heblarkę, wyrównarkę, tel. kom.
0502‑981‑959.

Sprzedam tapczanik rozkładany
jednoosobowy 100 zł i dwie sukienki
komunijne z dodatkami
za 100 zł każda,
tel. kom. 0509‑963‑077.

Zatrudnię do biura + obsługa klienta,
Kiernozia, tel. kom. 0602‑527‑481.

Firma Mitmar z Głowna zatrudni
technologa z doświadczeniem do
produkcji dań gotowych. CV i LM na
adres: praca@mitmar.pl.

Zatrudnię ekspedientki do pracy w
sklepie spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
0512‑088‑422.

Sprzedam nową bramę ozdobną z
furtką, tel. kom. 0796‑788‑221.

Zatrudnię do pracy w gospodarstwie,
wyżywienie, zakwaterowanie, tel. kom.
0693‑025‑952.

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

Tanio segment, tel. kom.
0504‑324‑929.

Komputer wraz z monitorem firmy Dell,
stan idealny, tel. kom. 0696‑063‑619.

Zatrudnię emryta lub rencistę do
lekkich prac w hurtowni budowlanej, tel.
kom. 0501‑074‑045.

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.
Mechanika i elektromechanika
samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719‑29‑37.
Zatrudnię do banku, najchętniej z
doświadczeniem w ubezpieczeniach, tel.
kom. 0785‑990‑260.
Zatrudnię operatora koparki i koparkoładowarki z doświadczeniem, tel. kom.
0665‑665‑640.
Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską,
stylistkę paznokci akryl, żel, tel. kom.
0695‑771‑645.

Zatrudnię wykwalifikowaną szwaczkę,
tkanina, Głowno, tel. kom. 0509‑571‑801.
KIA Łowicz poszukuje: doradcy
serwisowego, elektronika
samochodowego, stażystów Sprzedaż/
Serwis. Kontakt: sprzedaz.mgt@kia.
com.pl.
Szwaczki - bielizna, kostiumy
kąpielowe, Głowno, tel. (042) 710-7331 , tel. kom. 0608‑496‑344.
Przyjmę szwaczki, tel. kom.
0605‑825‑743.
Firma zatrudni ślusarza, tel. kom.
0512‑476‑785.
Zatrudnię barmana na przyjęcie
weselne do stołu z drinkami, tel. kom.
0502‑928‑018.
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C + E,
kraj, tel. kom. 0601‑348‑897.
Zatrudnię kierowcę kat. C+ E, na kraj,
tel. kom. 0600‑326‑597.
Zatrudnię pracownika do tartaku: mile
widziane doświadczenie, ukończony
kurs na wózki widłowe,
tel. kom. 0664-458-891
0698‑628‑834.
Zatrudnię kierowcę kat. B, okolice
Strykowa, tel. kom. 0502‑080‑984.
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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.
Profesjonalne rozliczanie czasu
pracy kierowców. Szybko, tanio,
solidnie, tel. kom. 0725‑972‑359.
Kierowca CE podstawowe ADR,
karta kierowcy, Sttryków, tel. kom.
0726‑300‑661.
Do przyuczenia w zawodzie
hydraulika, tel. kom. 0782‑647‑727.
Do przyuczenia w zawodzie
stolarza, tel. kom. 0781‑532‑199.
Szukam pracy w branży handlowej, tel.
kom. 0509‑838‑376.
Podejmę się prac remontowych
i wykończeniowych, tel. kom.
0728‑503‑321.
Zakład Budowlano-Remontowy
przyjmię pracę, tel. kom. 0886‑267‑295.
Szukam pracy dodatkowej frezer,
tokarz, ślusarz, np. wózki widłowe,
kat. B, remonty maszyn , tel. kom.
0698‑052‑917.
Technik Protetyk na staż lub umowę,
tel. kom. 0693‑783‑153.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. kom. 0606‑312‑048.
Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, tel. (046) 837-94-85,
tel. kom. 0608‑484‑079.

Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, tel. (046) 83779-81, tel. kom. 0606‑302‑466.
Foto -video, tel. kom. 0518-642-000.
Foto- Video, tel. kom. 0696-011-351.

Wideofilmowanie cyfrowe,
obróbka komputerowa- tanio, tel. kom.
0606‑852‑557.

Fotografia -ślub, wesele, plener,
komunia, www.amarczak.pl,
tel. 0604-321-777.

Wideofilmowanie i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom.
0600‑447‑843.

remontowobudowlane

ArtFoto - plener, śluby,
studniówki,chrzty, komunie i inne, tel.
kom. 0796‑964‑169.

usługi

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.

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.

Usługi fotograficzne oraz video w
zakresie fotografii ślubnej, przyjęć
okazjonalnych oraz reklamy,
www.studionadachu.pl, tel. kom.
0604‑101‑516.

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

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

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

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

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

Szukam pracy na gospodarstwie, tel.
kom. 0604‑969‑205.

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

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

Elektryk samochodowy z
doświadczeniem, doświadczenie w
handlu artykułami motoryzacyjnymi, tel.
kom. 0606‑933‑014.

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

Kosmetyczka podejmie pracę, tel.
kom. 0691‑686‑556.

Www.wpaskifilm.pl.

Przyjmę pracę dodatkową przy
sprzątaniu lub opiece nad dzieckiem, tel.
kom. 0608‑258‑125.
Młody, wykształcenie wyższe, bardzo
dobra znajomość komputera, kurs
grafiki komputerowej, prawo jazdy kat. B
podejmie pracę, tel. kom. 0660‑713‑286.
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.

Odpowiedzialny i inteligentny student
(studia zaoczne) podejmie pracę na
pół etatu/umowę zlecenie, tel. kom.
0792‑727‑467.
Uprawnienia C+E, HDS, wózek
widłowy i usługi z własną koparkoładowarką. Dyspozycyjny,
tel. kom. 0602-370-470,
0604‑530‑067.
Inspektor BHP, wieloletnie
doświadczenie w dużej firmie, tel. kom.
0663‑120‑571.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
0698‑942‑421.
Kobieta z II grupą, wykształcenie
średnie poszukuje pracy na terenie
Głowna, tel. kom. 0666‑310‑322.

usługi wideo
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607‑916‑001.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 0602‑633‑407.
Fotografowanie, śluby, plenery, tel.
kom. 0606‑630‑448.
Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
0608‑244‑400.
Artfoto -plener, śluby, chrzty, komunie,
inne imprezy, tel. kom. 0796-964-169.
REKLAMA

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

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.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609‑846‑316.
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Dachy, glazura, terakota, tynki,
tel. (046) 838-16-24, tel. kom.
0787‑563‑689.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (046) 837-42-55, tel. kom.
0501‑249‑461.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668‑750‑437.
Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe - wykonam, tel. kom.
0516‑153‑870.
Azbest - demontaż, utylizacja.
Pokrycia dachowe, preferencyjne
kredyty, tel. (042) 659-71-83, tel. kom.
0604‑994‑144.
Cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów i schodów,
tel. kom. 0607‑090‑260.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 0602‑383‑118.
Wylewki agregatem, tel. kom.
0518‑910‑336.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506‑053‑376.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506‑053‑376.
Tynki maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie, tel. kom.
0501‑931‑961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków, tel. kom. 0668-026851; 0796‑524‑777.
Stal nierdzewna, poręcze,
balustrady, tel. kom. 0665‑147‑488.
Ogrodzenia, balustrady kute, tel.
kom. 0665‑147‑488.
Kominki -budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600‑294‑318.
Usługi remontowe Krisew,
malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
0693‑824‑684.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 0697‑892‑966.
Niewielkie remonty, wykończenia, tel.
kom. 0889‑421‑994.
Brukarstwo, tel. kom.
0606‑774‑310.
Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, tel. kom.
0785‑333‑971.
Remonty, adaptacja poddaszy,
glazura, terakota, gładzie, malowanie,
panele, k/g, tel. kom. 0721‑108‑965.
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.
Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 0692‑382‑852.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0666‑088‑518.
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Montaż mebli kuchennych i
pokojowych, tel. kom. 0503‑370‑181.

Ocieplanie budynków solidnie, tel.
kom. 0608‑352‑476.

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

Stemple budowlane, opał, kominkowe,
rozpałka, tel. kom. 0604‑891‑092.

Instalacje elektryczne, nowe i
przeróbki, tel. kom. 0662‑736‑801.

Cyklinowanie, układanie podłóg,
lakierowanie, tel. kom. 0694‑866‑437.

Ogrodzenia, bramy, balustrady,
produkcja, montaż, tel. kom.
0506‑771‑822.

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

Hydrauliczne, pełny zakres, szybko,
tanio, solidnie, tel. kom. 0603-917-448.

Hydraulika, tel. kom. 0691‑774‑281.

Wyroby hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (046) 837‑93‑20.

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

Wciągarka budowlana, tel. kom.
0604‑576‑221.

Malowanie, gipsowanie mieszkań, tel.
kom. 0603‑070‑501.
Glazurnik, tel. kom. 0506‑064‑122.
Remonty, wykończenia, tel. kom.
0609‑541‑373.

Solidne i fachowe wykończenia
wnętrz - przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie, panele) oraz
docieplanie budynków, murowanie, tynki,
posadzki, klinkier, itp., tel. (046) 837-1391, tel. kom. 0793‑035‑025.

usługi inne

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

Hydraulika, tel. kom. 0602‑832‑738.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784‑487‑536.

Instalacje elektryczne - budowa,
przeróbki, naprawa, tel. kom.
0504‑221‑009.

Wesela oraz inne uroczystości - Dwór
Kołacinek, tel. (046) 874‑76‑86.

Posadzki maszynowe, tel. kom.
0512-250-466 0504‑622‑700.

Malowanie mieszkań, tel. kom.
0886‑805‑757.

Malowanie agregatem
malarskim, tel. kom. 0512-250-466
0504‑622‑700.

Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0600‑225‑256.

Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
0668‑346‑892.

Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.
0512‑335‑940.

Glazura, terakota, malowanie, tel. kom.
0601‑052‑050.

Usługi remontowo-budowlane, płyty
karton/gips, panele podłogowe, glazura,
terakota, malowanie, tynki, murowanie
klinkier, tel. kom. 0888‑395‑737.

Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0507-431-463; 0600‑917‑292.
Tynki maszynowe i wykończenia, tel.
kom. 0505‑138‑185.
Krycie dachów, obróbki,
podbitki, remonty więźby, wycena,
tel. (046) 837-51-31, tel. kom. 0509617-746, Łowicz, ul. Jana Pawła II 23.
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.

Kominy - montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej i
żaroodpornej, tel. kom. 0608‑101‑676.
Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
0608‑101‑676.
Kominki - profesjonalny montaż, tel.
kom. 0608‑101‑676.
Dachy kompletne, nowe i stare,
wykonam solidnie i tanio, tel. kom.
0725‑919‑624.

Docieplanie budynków, poddaszy, tel.
kom. 0516‑061‑848.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (046) 837-32-41 po
20.00, tel. kom. 0608‑685‑867.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 0511‑337‑768.

Glazura, malowanie, gładź, płyty K/G,
tel. kom. 0788‑204‑613.

Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 0511‑337‑768.

Usługi koparko-ładowarką marki
KOMATSU WB 93S5, tel. kom. 0602-370470, 0604-530-067, 0602‑196‑913.

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.
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.
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.

Usługi stolareskie, wykonam schody,
drzwi, poddasza itp., tel. kom. 0662628‑255, Jamno 8.
Docieplenia budynków, remonty
kompleksowo, tel. kom. 0600-262-935,
0798‑203‑534.
Łazienki - remonty, adaptacje poddaszy, docieplenia budynków, tel.
kom. 0600-262-935, 0798‑203‑534.
Wykonuje tynki, tel. kom.
0697‑923‑472.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
0606‑737‑576.
Wykonam docieplenia budynków,
adaptacje poddaszy, glazura, terakota,
gipsowanie, malowanie, zabudowy z k/g,
tel. kom. 0791‑779‑666.
Docieplenia budynków, tel. kom.
0798‑348‑120.
Układanie kostki brukowej, solidnie i
tanio, tel. kom. 0667‑837‑817.
Glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
solidnie, tel. kom. 0511‑654‑618.
Remonty mieszkań i poddaszy, dachy
kompleksowo, tel. kom. 0798‑542‑049.

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

Bramy przesuwne, ogrodzenia.Siatka
ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503‑572‑046.
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.
Tanio i solidnie wykonujemy
docieplenia budynków, adaptacje
poddaszy, k/g, kompleksowe remonty,
glazura, terakota. Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 0787‑484‑656.
Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, płyta g/k, panele i
inne drobne remonty, tel. kom.
0518‑905‑611.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp.,
tel. kom. 0508‑313‑799.
Tynki dekoracyjne, tel. kom.
0510‑254‑533.
Usługi remontowo-budowlane,
przybudówki, kominy (klinkier), tynki
zwykłe + mułek, docieplenia budynków,
tel. kom. 0692‑583‑219.
Glazura, wykańczanie wnętrz,
przebudowy budynków, solidnie, tel.
kom. 0509‑171‑392.
Wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, gipsowanie,
panele podłogowe, itp., tel. kom.
0798‑563‑121.
Ocieplenia budynków, tel. kom.
0506‑123‑597.
Zrobię na zamówienie bramy,
ogrodzenia, balustrady, szkielety pod
deski, tel. kom. 0796‑788‑221.
Glazura, terakota, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0504‑019‑557.
Usługi hydrauliczne pełny zakres,
przyłącza wodociągowe, usługi koparkoładowarką, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601‑379‑355.
Glazura, terakota, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
adaptacja poddaszy. Gładzie
gipsowe, malowanie. Drobna
elektryka i hydraulika oraz inne, tel.
kom. 0501‑247‑830.

Remonty, wykończenia, tel. kom.
0607‑385‑861.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 0790‑329‑790.

Malowanie, gipsowanie, tanio, szybko,
tel. kom. 0608‑861‑026.

Glazura, terakota, remonty, poddasza,
tel. kom. 0662‑240‑771.

sprzedaż

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

Ocieplenia i budowa domów, tel.
kom. 0601‑662‑944.

Tynki maszynowe tanio i solidnie, tel.
kom. 0519‑055‑495.

Krycie i sprzedaż pokryć dachowych,
tel. kom. 0505-038-785; 0600‑233‑161.

Kompleksowe usługi remontowobudowlane, wolne terminy. Faktury
VAT, tel. kom. 0602‑370‑470.

Remonty, wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy, tel. kom.
0668‑052‑818.

Wykonuję prace tynkarskie, malarskie,
gładzie, glazurę, podłogi., tel. kom.
0698‑077‑184.

Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, tel. kom.
0500‑371‑161.

Lastrytkarstwo, glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (042) 710-80-97, tel.
kom. 0601‑321‑914.

REKLAMA

Instalacje elektryczne, tel. kom. 0504672-672.

usługi
instalacyjne

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

Docieplenia budynków, niskie ceny, tel.
kom. 0600-917-292; 0507‑431‑463.

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

Instalacje elektryczne, tanio, solidnie,
tel. kom. 0888-148-443; 046/ 831-90-16.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508‑862‑015.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyaka, EIB/
KNX wideo-domofony, RTV-Sat,
bramonapędy, systemy alarmowe,
monitoring wizyjny CCTV, kontrola
dostępu, przeglądy, odbiory.Uprawnienia,
VAT, tel. kom. 0601‑303‑858.

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

Hydrauliczne, tel. kom.
0506‑064‑122.

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

Instalacja anten satelitarnych i
naziemnych, tel. kom. 0602‑633‑407.

Zespół muzyczny, tel. kom.
0693‑543‑604.

Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 0602‑633‑407.

Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0607‑889‑775.

Hydrauliczne usługi, szybko, tanio,
solidnie, pełny zakres, tel. kom.
0603‑917‑448.
Hydraulika, tel. kom.
0608‑263‑951.
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.
Usługi hydrauliczne w pełnym
zakresie, tel. (046) 837-45-07, tel. kom.
0691‑991‑000.
Usługi elektryczne, wykonanie,
modernizajca, instalacji
elektrycznych, tel. kom.
0609‑466‑990.
Hydraulik, wszystkie technologie, tel.
kom. 0608‑101‑676.

Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dojazd gratis, tel.
kom. 0668‑839‑038.
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.
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.
Zawiozę do ślubu BMW 7 nowy
model wersja przedłużana, tel. kom.
0501‑374‑120.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0515‑838‑888.

Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
0693‑776‑474.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601‑306‑566.

Upiekę każdą ilość ciasta domowego,
tel. kom. 0665‑711‑005.

Montaż alarmów, tel. kom.
0602‑633‑407.

Zespół „Rytm”, 0695-761-385, tel.
kom. 0661‑937‑393.

Usługi hydrauliczne, pełny zakres
(tanio, solidnie), spróbuj przekonasz się
sam , tel. kom. 0500‑308‑858.

Zespół muzyczny FOR RENT, tel. kom.
0607-777-304 0509‑766‑163.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 0693‑441‑034.

Zespół muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl, tel. kom.
0608‑433‑199.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0504‑324‑929.

Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 0601‑630‑882.

Montaż anten, TV/Sat, alarmy,
domofony, wideodomofony,
monitoring wizyjny CCTV,
sieci komputerowe, tel. kom.
0696‑691‑596.

Wynajem podnośników koszowych
10- i 30-metrowych; wycinka drzew;
czyszczenie, malowanie
rynien i dachów,
tel. kom. 0668‑591‑725.
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Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513‑748‑813.
DJ, wodzirej - wesela, bale, imprezy
okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.
com, tel. kom. 0697‑574‑161.
Ogrody - projekt, wykonanie,
pielęgnacja, systemy nawadniające,
grille, altany: www.architekturaogrodu.pl,
tel. kom. 0698‑668‑468.
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.
Biuro rachunkowe - rozliczanie PITów, VAT-u, ul. Kaliska 5/122, tel. kom.
0669‑034‑013.
Dealer Husqvarna, Łowicz ul.
Poznańska 162/164 - sprzedaż
i naprawa sprzętu każdej marki zapraszamy, tel. kom. 0601‑377‑040.
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.
Fotografia ślubna, videofimowanie,
reklama, poligrafia, www.karolphotoagency.pl, tel. kom. 0601‑249‑128.
Firma dekoratorska oferuje pełną
gamę kolorów i dekoracji w niskiej cenie,
tel. kom. 0501‑030‑086.
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.
Samochód weselny BMW E-90,
seria 3, 2007 rok, kolor jasny-morski,
tel. kom. 0608‑652‑331.
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.
REKLAMA

DJ oferuje profesjonalną obsługę
muzyczną na każdą okazję, tel. kom.
0604‑281‑361.
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Masaże zapraszam, tel. kom.
0605‑328‑295.

Korepetycje Język rosyjski, tel.
045/856-33-35.

DJ wesela, tel. kom. 0604‑281‑361.

Odnawianie wanien, tel. kom.
0600‑979‑826.

Niemiecki, Skierniewice, tel. kom.
0500-368-221.

Ubezpieczenia inwestycyjne, na życie,
OFE, IKE, obsługa klienta, tel. kom.
0505‑185‑602.

Naprawa telewizorów, tel. kom.
0728‑227‑030.

Prace licencjackie, magisterskie,
korekta, redakcja, tel. kom. 0792-435194.

Wynajem luksusowych limuzyn do
ślubu, tel. kom. 0501‑331‑477.

matrymonialne

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

Wolny 50 po pozna Panią w
stosownym wieku nawet dużo młodszą
cel stały związek, na początek SMS,
dużo o sobie, zdjęcie cał., tel. kom.
0606‑735‑889.

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

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

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

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

Korepetycje chemia, tel. kom.
0602‑711‑369.

Sprzedam pszenicę i jęczmień,
tel. (046) 838‑74‑82.

Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
0502‑460‑724.

Siano bezdeszczowe, pierwsze,
tel. (046) 838‑59‑58.

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

Jęczmień i zboże do spalenia, tel. kom.
0664‑972‑834.

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

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

Skup bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 0691‑865‑051.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 0697‑689‑881.

Korepetycje dla uczniów klas 1-3, tel.
kom. 0608‑258‑125.

Kupię małe byczki mięsne,
tel. (046) 838‑12‑33.

Jęczmień, pszenżyto, żyto,
tel. kom. 0793‑701‑024.

Korepetycje chemia, biologia, tel. kom.
0668‑183‑342.

Kupię prosięta, tel. kom. 0886‑741‑029.

maszyny

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

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

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

Siewnik do warzyw, tel. kom.
0518‑413‑676.

Agrowłóknina, tel. kom. 0693‑177‑813.

Zespół, tel. kom. 0692‑101‑989.
Bus 9-osobowy na każdą okazję,
usługi transportowe „Sprinter”, tel. kom.
0696‑447‑463.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691‑961‑244.
Meblowóz - przeprowadzki, tel. kom.
0609‑999‑685.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510‑158‑880.
Odśnieżanie, załadunek i wywóz
śniegu, tel. kom. 0506‑673‑754.
Odśnieżanie dachów. Faktury VAT,
tel. kom. 0512‑250‑466.
Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu, szychowscy.
com, tel. kom. 0604‑891‑092.
Jeżeli masz problemy zdrowotne,
nadwagę, brak energii i siły
zadzwoń 0601-270-838. Bezpłatne
konsultacje żywieniowe.
DJ wesela, tel. kom. 0509‑766‑163.
Auto do ślubu -nowy Opel Insignia;
szczegóły na: www.doslubu.lowicz.pl,
tel. kom. 0501‑621‑163.
Ścinanie drzew, tel. kom.
0792‑027‑388.
Zawiozę na wesela oraz inne
uroczystości nowe BMW serii 5, srebrny,
tel. kom. 0662‑411‑920.
Tanio, szybko, dokładnie - meble
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie,
komody, itp.). Montaż gratis, tel. kom.
0889‑474‑502.

Pani, lat 50 poszukuje Pana w
stosownym wieku. Sms-y 0726‑893‑291.
Uczciwy pozna panią w wieku
30-40 lat, bez zobowiązań, tel. kom.
0516‑655‑336.

komputeropisanie
Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, rysunki, wykresy, tabele,
prezentacje. Wieloletnie doświadczenie.
Strony www, tel. kom. 0602-277‑013,
Łowicz.
Komputeropisanie: tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 0608‑189‑387.

nauka
Matematyka, tel. (046) 837‑85‑96.
Biologia, prace maturalne, tel. kom.
0665‑110‑977.
Chemia, tel. kom. 0508‑186‑335.
J.angielski, korepetycje,
konwersacje, tłumaczenie, 30/h, tel.
kom. 0790‑289‑299.

Język angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
0662‑611‑189.
Prezentacje maturalne, solidnie,
niedrogo, tel. kom. 0509‑766‑108.
Matury, język polski, doświadczenie,
tel. kom. 0787‑140‑932.
Angielski, cały powiat łowicki, dojazd
do ucznia, tel. kom. 0724‑332‑919.

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

Matematyka gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury, tel.
kom. 0660‑781‑884.

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

Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 0723‑606‑706.
Matematyka: tanio, tel. kom.
0601‑303‑279.

Upiekę ciasta domowe i torty na różne
okazje, tel. kom. 0793‑736‑508.

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

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

Korepetycje język rosyjski,
podstawówka, gimnazjum, tel. kom.
0726‑153‑200.

Nauczyciel języka niemieckiego:
korepetycje, tel. kom. 0606‑826‑713.

Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.

Odśnieżanie dachów itp, faktury vat,
tel. kom. 0602‑537‑502.

Polski - przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, tel. kom. 0504-086-942
0603‑246‑033.

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

Kupię pszenżyto, każdą ilość, tel. kom.
0695‑102‑426.

hodowlane
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 0603‑711‑760.

Kupię ciągnik, tel. (042) 719‑84‑57.
Kupię przyczepę
samochodową sztywną
4t, 4,5t, do remontu,
tel. (046) 838‑71‑58 po 20.00.
Sortownik do ziemniaków „Puck” lub
inny, tel. kom. 0606‑901‑931.
Kupię siewnik do nawozu Kos, tel.
kom. 0880‑888‑914.
Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów, tel. kom.
0502‑939‑200.

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

Kkupię dokumenty od MTZ Białoruś,
60 KM, z lat 1970-1980 rok, tel. kom.
0728‑579‑613.

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

inne

Kupię zboże, tel. kom. 0667‑566‑276.

Przyjmę pieńki z sadów. Rudniczek, tel.
kom. 0660‑285‑415.

Skup żyta; sprzedaż otrąb lub wymiana
na żyto, tel. kom. 0691‑192‑009.
Jęczmień lub mieszankę, tel. kom.
0606‑901‑931.
Kupię żyto, tel. kom.
0605‑255‑914.

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

Zamienię obornik na słomę, tel. kom.
0697‑693‑641.

Do ślubu Volkswagen Passat B6
czarny, tanio, tel. kom. 0668‑505‑676.

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

Żyto, tel. kom. 0605‑097‑071.

Zespół Trafic, tel. kom. 0788-729-849
0724‑145‑021.

Angielski -korepetycje, tel. kom. 0726404-462.

Złoty Mercedes S klasa do
ślubu i innych imprez, tel. kom.
0696‑736‑701.

Kupię zboże, tel. kom. 0667‑566‑276.

18 lutego 2010

Skup słomy za gotówkę, tel. kom.
0664‑915‑156.
Kupię żyto, tel. kom. 0662-164-903.

Kupię kwotę mleczną,
ok 20000 kg, cena 10 gr/kg, tel.
kom. 0782‑425‑997.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0605‑408‑867.
Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 0605‑224‑393.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto,
mieszankę, tel. (024) 277‑63‑81.
MŁÓTO BROWARNIANE
- PRZYWÓZ, tel. kom.
0605‑255‑914.
Sprzedam pszenicę, tel. kom.
0695‑068‑710.

Siano w dużych belach 120x120
pogodne, tel. (046) 838‑71‑71.
Siano - małe belki, tel. kom.
0605‑929‑120.
Pszenżyto z żytem i mieszanka, tel.
kom. 0602‑689‑205.
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.
Ziemniaki jadalne Lord, Irga, tel. kom.
0664‑157‑305.
Owies, mieszanka, tel. kom.
0504‑832‑533.
Sprzedam owies i żyto, tel. kom.
0662‑067‑043.
Gorczyca, tel. kom. 0512‑522‑648.
Pszenica, tel. kom. 0512‑522‑648.
Kukurydza 1t, tel.
kom. 0512‑522‑648.

płody rolne

Siano kiszonka w balotach - 30 szt., tel.
kom. 0889‑971‑723.

Sprzedam siano, słomę, tel. kom.
0605‑408‑867.

Owies 3t, pszenżyto 3t, tel. kom.
0668‑950‑995.

Sprzedam owies, tel. kom.
0668‑380‑714.

Sprzedam siano w okrągłych belach,
tel. kom. 0692‑648‑948.
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Żyto, pszenżyto, kukurydza, tel. kom.
0606‑294‑284.

Pszenżyto, żyto i słoma, tel. kom.
0609‑524‑491.

Jałówka cielna, termin wycielenia
08.03.2010, tel. (046) 838‑49‑89.

Sprzedam siano w belkach, tel. kom.
0664‑808‑345.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0512‑874‑011.

Jałówka na wycieleniu: początek
marca, tel. (046) 838‑91‑26.

Sprzedam pszenicę, obornik, tel. kom.
0508-309-423, Gmina Zduny.

Sprzedam siano w kostkach, zyto,
pszenicę. Popów 146, koło Łowicza
(w stolarni), tel. kom. 0602‑587‑434.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0721‑347‑729.

Sprzedam siano w kostkach i
pszenżyto 10t, tel. kom. 0601-239‑800,
Urzecze.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0606‑438‑323.
Owies sławko, tel. kom. 0515‑236‑142.
Mieszanka i pszenżyto, tel. kom.
0667‑115‑451.
Ziemniaki: sadzeniak i jadalne (lord,
irga), tel. kom. 0606‑901‑931.
Sprzedam ziemniaki Lord, tel. kom.
0724‑263‑309.

Sprzedam pszenżyto,
tel. (046) 838‑40‑77.
Sprzedam owies siewny Sławko,
mieszankę, jęczmień, tel. (024) 277-74-21
0604‑432‑909.
Sprzedam burak ćwikłowy, duży, tel.
kom. 0696‑852‑727.
Sprzedam mieszankę i jęczmień,
tel. (024) 277‑95‑92.
Sprzedam jęczmień, pszenicę, tel.
kom. 0508‑678‑426.

Jałówka na wycieleniu,
tel. kom. 0697-505‑770, Czatolin.
Jałówka, wycielenie 26.02,
tel. (046) 839‑61‑21.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 15.03, tel. kom. 0793‑736‑508.
Sprzedam dwie krowy, tel. kom.
0726‑716‑042.
Sprzedam krowę, II cielenie, tel. kom.
0694‑577‑391.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i byk
300 kg, tel. kom. 0694‑903‑163.

Sprzedam ziemniaki Irga, tel. kom.
0608‑603‑833.

Kiszonkę z kukurydzy, sianokiszonkę
i słomę w belach 120x120, tel. kom.
0605‑278‑719.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0603‑592‑345.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0510‑516‑101.

Sprzedam pszenicę i mieszankę
zbożową, tel. kom. 0724‑145‑022.

Sprzedam słomę gm. Bedlno, tel. kom.
0607‑996‑170.

Sprzedam jałówkę, termin
wycielenienia 15 marzec, tel. kom.
0693‑027‑737.

Pszenżyto, tel. (042)719-56-41, tel. kom.
0798‑586‑533.

Pszenżyto, jęczmień, owies, Zielkowice
II 104.

Mieszanka, żyto, tel. kom.
0664‑964‑367.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0507‑112‑039.

Groch paszowy, ok. 10t, tel. kom.
0600‑623‑430.

Sprzedam jałówkę, termin cielenia
8 marzec 2010 rok, tel. kom.
0503‑749‑048.

Siano w kostkach, tel. kom.
0664‑634‑113.

Ziemniaki paszowe, drobne,
tel. (046) 838‑72‑08.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838‑62‑30.

Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. kom. 0663‑361‑787.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0664‑878‑905.

Sprzedam jałówkę cielną, termin
wycielenia 1 marzec, tel. (046) 839‑60‑57.

Sprzedam siano-kiszonkę w balotach,
tel. (046) 839‑68‑30.

Pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto,
tel. kom. 0697‑689‑837.

Bób, tel. kom. 0696‑356‑496.

Owies, wydajność w 2009 roku, 60 q/
ha, tel. (046) 861-12-31, okolice Rybna.

Siano w kostkach, tel. (046) 838-85‑79,
Wrzeczko.
Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑78‑46.
Sprzedam siano luzem,
tel. (046) 838‑30‑88, Krępa.
Sprzedam kapustę pekińską i inne
warzywa, tel. (046) 838‑35‑65.
Sprzedam bób Bachus, 10 zł/kg, tel.
kom. 0664‑507‑335.
Sprzedam mieszankę zbożową,
pszenżyto, tel. kom. 0694-034‑340,
Boczki.
Sprzedam pszenżyto i żyto,
tel. (046) 838-50-86, tel. kom.
0609‑552‑503.
Sprzedam siano, 2 zł/kostka,
tel. (046) 838‑59‑44.
Sprzedam buraczek ćwikłowy, słomę
w belotach, tel. kom. 0662‑962‑513.
Zboże, tel. (046) 838-76-87, tel. kom.
0604‑781‑918.
Sprzedam ziemniaki Lord, tel. kom.
0693‑538‑461.
Sprzedam mieszankę zbożową i
jęczmień, tel. kom. 0698‑221‑774.
Sprzedam gorczycę, tel. kom.
0511‑177‑342.
Pszenżyto, owies, żyto,
tel. (046) 838‑44‑77, Sromów.

Sprzedam zboże paszowe, pszenica,
pszenżyto, żyto, tel. kom. 0605-128‑019,
Sierżniki.
Siano pogodne w kostkach i balotach,
Łowicz, tel. kom. 0608‑659‑507.
Pszenica, pszenżyto, mieszanka,
jęczmień, owies, tel. kom. 0602‑800‑987.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
0503‑730‑843.
Pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, tel.
kom. 0502‑585‑456.
Jęczmień, okolice Rybna, tel. kom.
0504‑128‑578.
Owies, tel. kom. 0662‑067‑043.
Żyto, pszenica, tel. kom. 0603‑523‑912.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 0607‑172‑809.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0669-066-582, Lisiewice 19.
Sprzedam jałówkę hodowlaną rasy
Jersey, wycielenie 1 marca, tel. kom.
0512‑232‑707.
Sprzedam gołębie białe, żółte, tel.
kom. 0788‑460‑356.
Jałówki cielne, tel. kom.
0665‑340‑488.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne,
termin marzec, tel. kom. 0721‑109‑030.

maszyny
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.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0514‑188‑038.

Pług 4-skibowy, siewkę Amazone,
opryskiwacz, talerzówkę, karmniki dla
trzody, tel. kom. 0602‑282‑517.

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

Ślęza sadownicza duży kosz, tel. kom.
0506‑188‑515.

Sprzedam owies, tel. (046) 838-13-82,
Niespusza 35.

Naprawa pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy oraz części zamienne, tel.
kom. 0506‑188‑515.

Sprzedam pszenżyto i jęczmień, tel.
kom. 0669‑065‑801.

hodowlane
Sprzedam krowę wysokocielną, drugie
wycielenie, tel. kom. 0724‑138‑859.

Siano400 zł/t., tel. (042) 710‑73‑51.

Pilnie sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 0783‑752‑618.

Ziemniaki duże odmiana Denar i Lord,
tel. kom. 0602‑314‑866.

Jałówka na wycieleniu, Przemysłów
42, tel. (046) 838‑15‑04.

Siano i słoma w belkach, tel. kom.
0665‑489‑174.

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

Siano około 4 t, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0785‑051‑398.

Sprzedam jałówki hodowlane,
tel. kom. 0660‑528‑675.

REKLAMA

Sprzedam jałówki cielne, 2 krowy
wysokocielne, okolice Kiernozi, tel. kom.
0605‑278‑719.

Sprzedam widlak 2,6t terenowy, pług
3-skibowy obrotowy, tel. (024) 277‑63‑81.
Sprzedam przyczepę, 6t, jednoosiowa,
wywrot, tel. kom. 0784‑029‑206.
Ciągniki „Valtra” 74-370 KM,
maszyny „Kongskilde”, pługi,
siewniki, agregaty, inne. Sprzedaż,
serwis, części, tel. kom. 0606112‑794, Sanniki.
Ciągnik C-355, 10500 zł., tel. kom.
0723‑226‑225.
Silniki C-330,360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 0506‑140‑584.

Prasa belująca Sipma Lublin w super promocji,
tel. kom. 0506-140‑584, Bielawy.
Nowy Ursus 5314 - w starej
promocji, tel. kom. 0506-140‑584,
Bielawy.
Siewnik konny, tel. kom. 0796‑064‑489.

Sprzedam T-25, 1987 rok, stan idealny,
tel. kom. 0668‑502‑537.
Rozrzutnik 3,5t, tel.
kom. 0788‑017‑178.
Przyczepa niska wywrotka D-732, tel.
kom. 0693‑136‑318.

Sprzedam pług 4-skibowy, obrotowy,
zabezpieczenia non-stop, tel. kom. 0667232-652, Kamień Polny.
Sprzedam ciągnik C-330M, 1990 rok,
120MG, w plombach, oryginał, tel. kom.
0600‑252‑277.

Schładzalnik mleka, 600l, 2003 rok,
tel. kom. 0724‑138‑859.

Prasę rolującą John Dere 550 i
piec nadmuchowy duży, tel. kom.
0662‑684‑646.

Sprzedam Ursus-904, z Turem
samopoziomującym, 1984 rok,
tel. (024) 282-23-20, tel. kom.
0514‑220‑005.

Ciągnik Renault, 1994 rok, rozrzutnik
8t, zgrabiarka 3m, kosiarka rotacyjna
Claas, tel. kom. 0511‑345‑546.

Bizon Z-56, 1980 rok, 3200 h, 19500
zł, kompletny, sprawny + kabina, tel. kom.
0502‑076‑530.

Ładowacz czołowy, Tur 6, 3-sekcyjny,
samopoziomujący, do MTZ, 2004 rok,
tel. kom. 0510‑420‑824.

Sprzedam przyczepę
samozbierającą Krone,
hydraulicznie unoszony dyszel,
rotor, wały wyrzucające, tel. kom.
0608‑787‑346.

Sadzarka do ziemniaków 2007 rok,
kosiarka Osa, tel. kom. 0603‑609‑674.

Agregat pionowy do rozrzutnika,
widły do obornika, do Tura 2, tel. kom.
0500‑041‑366.

Pług 5-skibowy Unia Grudziądz, basen
500l, tel. kom. 0603‑629‑823.

Ciągnik T25A, 1987 rok, przyczepka
ciągnikowa jednoosiowa 1200 zł, tel.
kom. 0503‑124‑344.

Rozsiewacz nawozów Amazone, tel.
kom. 0604‑457‑742.
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.
Sprzedam kombajn Super Z56
z sieczkarnią słomy, stołem do
rzepaku i płóg trzyskibowy obracany z
zabezpieczeniem na kamienia, tel. kom.
0608‑435‑018.
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.
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.
Sprzedam zgrabiarkę 7, opryskiwacz
1000l sadowniczy, wóz konny,
tel. kom. 0604‑940‑429.
C355 w całości lub na części,
tel. kom. 0600‑335‑473.
Pług 3 i 4, rozsiewacz 600kg,
tel. kom. 0600‑335‑473.
Pompa próżniowa asenizacyjna,
tel. kom. 0514‑464‑949.
Sprzedam prasę kostkującą
Z-224/1, 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0664‑759‑891.
Sprzedam rozrzutnik obornika
1-osiowy, tel. kom. 0691‑763‑488.

Sprzedam łuskarkę do bobu, tel. kom.
0606-121‑540 po 16.00.

Ciągnik C-330M, 1990 rok i przyczepa
zbierająca T-072, tel. kom. 0784‑332‑552.
Rozrzutnik jednoosiowy w dobrym
stanie, sadzarka czeska, tel. kom.
0693‑628‑900.

Rozrzutnik dwuosiowy Cyklop, wyciąg
do gnoju liniowy, dojarka Alfa, tel. kom.
0519‑833‑206.
Siewnik zbożowy Mazur 1987 rok, stan
dobry, tel. kom. 0609‑459‑539.
Dwukółka ciągnikowa do przewozu
zwierząt, tel. kom. 0788‑622‑332.

Sadzarka do ziemniaków
podkiełkowanych fabryczna, 2-rzędowa,
tel. kom. 0606‑901‑931.

Sprzedam wialnię, tel. kom.
0668‑594‑262.

Beczka asenizacyjna, 6700l, 2001 rok,
szerokie ogumienie, tandem, tel. kom.
0604‑112‑568.
Agragaty, talerzówki, pługi, kabiny,
brony, tel. (046) 837‑53‑86.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0782‑425‑997.
Sprzedam maszt od widlaka, cena
1400 zł, tel. kom. 0609‑316‑663.
Opryskiwacz Termit, tel. kom.
0504‑019‑557.
C-360, 3P, 1986 rok, prasa
Sipma-Z224, 1994 rok, tel. kom.
0603‑993‑039.
Sprzedam snopowiązałke, zgrabiarkę,
roztrząsarkę widełkową, tel. kom.
0507‑112‑039.
Sprzedam Massey Ferguson 235 z
kabiną, I właściciel w oryginale, krajowy,
1990 rok, tel. kom. 0604‑404‑514.
Zetor-5320, 1997 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0667‑459‑952.
Sprzedam kombajn zbożowy 256,
rozrzutnik tandem, przyczepę 6 ton
wywrot, tel. kom. 0693‑555‑430.
Rozrzutnik dwuosiowy, sadzarka
Czeska, stan dobry, tel. kom.
0601‑342‑498.
Sprzedam siewnik Poznaniak Piast
RW3, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693‑555‑430.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy
ślęza, tel. kom. 0509‑500‑335.
Kombajn MF-506, pług dwuskibowy,
kultywator, dmuchawa, tel. kom.
0605‑996‑310.

Rozrzutnik jednoosiowy lub zamienię
na rozrzutnik do remontu, tel. kom.
0604‑363‑971.

Wszystkie maszyny z powodu
likwidacji gospodarstwa, tel. kom.
0602‑522‑478.

Rozrzutnik jednoosiowy, siewka
na dwa talerze, siewnik zbożowy
Trima, glebogryzarka, talerzówka,
agregat uprawowy, pług 3 i 4-skibowy,
tel. (046) 831-61-09, tel. kom.
0606‑769‑925.

Sprzedam Ursus-904 z Turem
samopoziomującym, 1984 rok,
tel. (024) 282-23-20, tel. kom.
0514‑220‑005.

Ładowacz Czeski UNHZ, dmuchawa
do zboża, tel. kom. 0693‑025‑952.

Siewnik zbożowy, Chąśno, tel. kom.
0721‑737‑369.

Prasę Class Roladn-46, kombajn
Forschnit-512, przyczepa 4,5t, laweta
do słomy, pług 4-skibowy, osie do
rozrzutnika, tel. kom. 0602‑522‑478.

Sprzedam ciągnik C-360-3P,
z kabiną, 1989 rok, tel. kom.
0662‑089‑395.

Rozrzutnik 4,5t i 6t, tel. kom.
0607‑296‑566.

Wycinak mieczowy, tel. kom.
0782‑647‑730.
Sprzedam C-360, 1978 rok, tel. kom.
0501‑850‑017.

Sprzedam maszt widlaka
przystosowany do ciagnika, wysokość
3,60, udźwig 2t, tel. kom. 0728‑924‑555.
Sprzedam Orkana 2a, przyczepę
samozbierającą do siano-kiszonek Krone
i prasę Famarol, 1998 rok Z-511, tel. kom.
0607‑142‑053.
Ciągnik New Holand, tel. kom.
0604‑281‑093.
C-360, 3P, z kabiną, 1989 rok, tel. kom.
0602‑709‑962.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, 1990
rok, Czarna Białostocka, stan bdb, tel.
kom. 0510‑254‑536.
Sprzedam przyczepę zbierającą
jugosłowiankę, rozrzutnik obornika
1-osiowy, stan bdb, sadzarkę polską
kubełkową, tel. kom. 0503‑162‑668.
C-328/330, tel. kom. 0693‑610‑064.
Ursus C-360, stan bdb, tel. (046) 83878-29, tel. kom. 0665‑071‑953.
Opony 14.9 R24, stan bdb, obciążniki
przednie, 700 kg, Zetor Fortera, tel. kom.
0609‑514‑291.
Zetor- 6211, 1992 rok, stan bdb, tel.
kom. 0606‑967‑890.
Beczka asenizacyjna 7.000 l, tel. kom.
0506‑178‑432.
Samozbierająca Krone turbo 3200, 35
noży, hydraulika, szerokie koła, tel. kom.
0697‑859‑815.
Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, rozsiewacz dwutalerzowy,
agregat uprawowy, tel. kom.
0663‑647‑066.
Rozsiewacze nawozów, 300 kg,
400 kg, 500 kg - super promocja, tel.
kom. 0506‑140‑584.
Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0600‑626‑789.
Zetor 8145, 1992 rok, tel. kom.
0668‑816‑945.
Prasa Z-224/1 1995 r. stan
idealny, tel. (042) 719-60-58, tel. kom.
0515‑236‑148.
Sprzedam Silos zbożowy BIN
pojemność 130 t, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0606‑989‑475.
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Ciągnik C-335 Escort 2000 r.,
tel. (046) 874‑65‑25 po 19.00.

Ursus-4514, 4x4, 2004 rok, 800Mth, tel.
kom. 0608‑420‑169.

Kopaczka 2-rzędowa, stan dobry, tel.
kom. 0660‑850‑505.

Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok, z
podajnikiem, tel. kom. 0608‑420‑169.

Rozrzutnik obornika, stan bdb,
roztrząsacz siana, tel. (042) 719-38-86,
tel. kom. 0885‑466‑049.

Przyczepa technologiczna Forschnit,
10t, do kiszonek, tel. kom. 0692‑601‑689.

M Ferguson, tel. kom. 0722‑122‑694.

Pronar 82SA, 2004 rok, stan bdb, tel.
kom. 0692‑601‑689.

Rozrzutnik 4t, przyczepa wywrotka 10t,
tel. kom. 0504‑514‑717.

Ładowacz tur do Zetora-8540/9540
lub podobne, tel. kom. 0692‑601‑689.

Pług 5 Unia Grudziądz 1998 rok, tel.
kom. 0697‑689‑832.

Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną
czeską, zgrabiarko-trząsałkę 7, tel. kom.
0664‑713‑405.
Pług 3-skibowy Niemeyer z wałem
cambela obrotowy, fent 108ls 1980 rok,
75KM, tel. kom. 0600‑428‑743.
Przyczepa Sanok D-44-OP, 3,5t, 2800
zł, opryskiwacz, 400l, 12m, 2004 rok,
1000 zł, tel. kom. 0667‑115‑459.
Tokarnię do drewna, wiertarkę
poziomą, płyty sklejka, tel. kom.
0609‑524‑491.
Kabinę do ciągnika C330, tel. kom.
0608‑649‑174.
Star 200, 1989 rok, trzy-stronny
wywrot, stan bdb, tel. kom. 0501‑247‑193.

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.
Przyczepy niskie wywrotki D-732,
Autosanki, 2 szt., tel. kom. 0608‑128‑670.
C-360 1977 rok po remoncie, tel. kom.
0603‑592‑345.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW, tel.
kom. 0502‑939‑200.

Rozrzutnik 6t, Tandem, 2007
rok, jak nowy, faktura Vat, tel. kom.
0608‑128‑670.

Silnik do T-25, C-328, tel. kom.
0502‑939‑200.

Ursus C-330, 1986/1987 rok, z kabiną,
tel. kom. 0608‑128‑670.

Tylny most C-360, C-355, 4011, tel.
kom. 0502‑939‑200.

Tur 2 sekcyjny, 2008 rok, jak nowy,
do Zetora-7211 i pochodnych, tel. kom.
0608‑128‑670.

Silnik do C-4011-C-360, tel. kom.
0502‑939‑200.
Części używane do C-328, C-330,
C-4011, C-360, T-25, skrzynie, silniki,
tylne mosty, zwolnice, błotniki, maski,
felgi, ramy, kolumny kierownicze, inne,
tel. kom. 0502‑939‑200.
Silnik, skrzynia biegów, podnośnik
i tylni most do C-328, tel. kom.
0502‑939‑200.
Części używane do T-25 Wladimirec skrzynia, blok, rama, łącznik, podnośnik,
felgi, zwolnice, obudowa skrzyni, oś
przednia i inne, tel. kom. 0880‑353‑819.

Tury nowe do C-330, 360, 3512, 2812,
MF-255, 235 i T-25, mechaniczne lub
hydrauliczne, II i III sekcyjne, szerokie
łychy, widły, krokodyle, chwytaki, tel.
kom. 0608‑128‑670.
Prasa kostka Z-511 Famarol-Słupsk
z podajnikiem kostek, tel. kom.
0608‑128‑670.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan
dobry, tel. kom. 0784-720‑912 po 18.00.
T-25, 1987 rok, stan bdb,
tel. (046) 838‑30‑50.

Opryskiwacz Pilmet T-310, 2000l, 1200
zł, siewnik Poznaniak 2600 zł,
kopaczka 1600 zł, tel. kom.
0604‑754‑415.
Obornik bydlęcy, tel.
kom. 0667-882‑172, Sromów 14.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0784‑319‑325.
Siłownik serwo-mechanizmu, przedni
TU-2 do Zetora, tel. kom. 0692‑146‑594.
Sprzedam Tur do C-330, kupię do
C-360, tel. kom. 0694‑779‑853.
Przyczepa D-47A, trzystronny wywrot,
tel. kom. 0605-428‑359 po 19.00.
Maszt widlaka, tel. kom. 0788‑017‑178.
Ciągnik C330, stan bdb, I właściciel,
tel. kom. 0509-181-900, 0505‑481‑625.
Cyklop polski z kabiną, tel. kom.
0512‑630‑603.
Sprzedam ciężką bronę uprawową
z podwójnym agregatem, tel. kom.
0667‑978‑455.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy,
prasa Welger, mała kostka, tel. kom.
0608‑400‑447.

Siewnik zbożowy „Famarol” 2,7m, I
właściciel, stan bdb, gm. Dmosin, tel.
kom. 0507‑892‑376.
Spych do śniegu zawieszany do
ciągnika, 300 zł, tel. kom. 0503‑124‑344.
Owijarka bel, folia 50/75, 2005 rok, tel.
kom. 0696‑362‑037.

Skrzynia biegów do T-25, C-328, 4011,
tel. kom. 0880‑353‑819.

Przetrząsacz karuzelowy Deutz Fahr,
rozsiewacz Rauch 800kg, dwutalerzowy,
tel. kom. 0518‑863‑134.

Roztrząsacz siana, 6,80m,
hydraulicznie składany, tel. kom.
0668‑153‑219.

Rozdrabniacz do buraku „Jemioł”, tel.
kom. 0880‑353‑819.

Sprzedam pług 4 skibowy grudziądzki,
tel. kom. 0606‑438‑323.

Ursus C-360, 3P, 1988 rok, tel. kom.
0693‑136‑318.

Sprzedam pług 3-skibowy,
Grudziądzki, tel. kom. 0669‑870‑572.

Sprzedam ciągnik z kabiną 1989 rok,
kombajn Bizon z sieczkarnia, kabina
1986 rok, tel. (024) 277-84-92, tel. kom.
0601‑204‑915.

Przyczepa wywrotka D-732, 1987 rok,
na niskich kołach, stan bdb, tel. kom.
0693‑136‑318.

Sprzedam beczkę asenizacyjną 2000
rok, 4000l, Ursus C330/328, przyczepę
samozbierającą,
tel. kom. 0605‑997‑370.

Sprzedam talerzówkę 20-talerzy i
28-talerzy, tel. kom. 0794‑113‑931.

Sprzedam rozrzutnik obornika,
dwuosiowy, tel. kom. 0602-790-903
0604‑432‑909.

Rozrzutnik Forschnit TO-88, tel. kom.
0602‑522‑478.

Sprzedam rozsiewacz do nawozu
600 kg Amazone 2 talerzowy,
tel. (024) 277‑84‑99.
C-360, 3P, Ursus, 1987 rok, stan
idealny, tel. kom. 0608‑420‑169.
C-330M, 1991 rok, stan idealny, tel.
kom. 0608‑420‑169.
Ładowarka teleskopowa Manitu, 2000
rok, ładowarka Weideman-3006, 2003
rok, łamana w połowie,
tel. kom. 0608‑420‑169.
REKLAMA

MF z Turem, 4x4, Bizon Z-056, tel.
kom. 0515‑938‑370.

Władymirec T-25, prasa Class-250,
ciągnik Case, tel. kom. 0880‑511‑139.
Sprzedam sadzarkę łańcuchową i
śrutownik Bąk, tel. kom. 0728‑579‑290.
Sprzedam Ursus C-360, 1975 rok, stan
dobry, tel. kom. 0608‑429‑804.
Ursus 2812, 1998 rok, tel. kom.
0604‑208‑588.
Wały posiewne, 5,60m, ciągane,
opryskiwacz 2000l Pilmet, lance 18m,
tel. kom. 0600‑623‑430.

Części używane do C-360, tel. kom.
0600‑335‑473.

Sprzedam kwotę mleczną, 24000 kg
i zbiornik na mleko Frigomilk, 550l, tel.
kom. 0603‑523‑912.

Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
0605‑629‑839.

Sprzedam 2 przyczepy HL-8011, po
całkowitej odbudowie.Pilne!, tel. kom.
0693‑299‑439.
Sprzedam Ciągnik MTZ-82, 1995 rok, i
agregat podorywkowy na 5 łap, tel. kom.
0664‑708‑660.
C-330 w oryginale, tel. kom. 0602793-318.

Prasa belująca Sipma Z-279, 2000 rok,
tel. kom. 0693‑136‑318.
Sprzedam przyczepę 4t, wywrotkę, tel.
kom. 0600‑508‑668.
Sprzedam Claas Mercator 70, pług
obracany 4-skibowy Unia Grudziądz, MF
3095, tel. kom. 0602‑800‑987.
Zetor-6340, 1996 rok, stan bdb, orkan
2A, maszt do belek, stan bdb, tel. kom.
0692‑644‑112.
Kultywator 2,7m z bronami, tel. kom.
0794‑301‑799.
Sprzedam siewnik Poznaniak,
talerzówkę 8, dmuchawę
do siana pionową, rozsiewacz Lejek,
dojarkę, siano,
tel. kom. 0607‑919‑577.
Agregat uprawny 4,2 m, tel. kom.
0693‑066‑536.

Schładzalnik do mleka 550l,
tel. (046) 838-40-53, tel. kom.
0509‑837‑568.
Oddam w dzierżawę 12 ha ziemi w tym
3,50 ha łąki, możliwość dzierżawy
obory 24x11m i stodoły 25x14m,
Szymanowice, gm. Zduny,
tel. (046) 838‑75‑01.

Poprowadzę rozliczenia VAT dla
rolników, tel. kom. 0508‑191‑628.
Naprawa, remonty ciągników, tel. kom.
0502‑939‑200.

zwierzęta
kupno

C-330M, Biała Rawska, tel. kom.
698-858-328.

Tunel foliowy, tel. (046) 838‑74‑82.

C-360 z turem hydraulicznym i
wspomaganiem, tel. kom. 0602-793-318.

Sprzedam kwotę mleczną, 15000
kg i schładzalnik do mleka, tel. kom.
0785‑919‑387.

Ciągnik C-360 1979r., stan bdb., bez
prawa rejestracji, tel.695-977-412

Sprzedam 11 tys. kwoty mlecznej,
OSM Łowicz, tel. kom. 0504‑306‑876.

Ciągnik Es. tel. kom. 0721-182-615.

sprzedaż

Kwota mleczna 5300 kg, tel. kom.
0503‑385‑389.

Drób ozdobny sprzedam, tel. kom.
0726‑121‑861.

Silnik 7,5 KW, tel. kom. 0504‑019‑557.

Krycie chow chow, shih tzu, york, tel.
kom. 0500‑043‑501.

Ciągnik rolniczy Ursus 360, 1979rok,
tel. kom. 0694-242-024.
Dmuchawa do siana, kosiarka
listwowa, maszyna do produkcji siatki
ogrodzeniowej, tel. kom. 0601-348-899.

Opony rolnicze, różne rozmiary,
używane, tel. kom. 0603-554-008.

Sprzedam Ursus-914, stan bdb, tel.
kom. 0889‑987‑882.

Sprzedam maszynę rolkową do cebuli,
tel. kom. 0604‑440‑469.

rolnicze - usługi

MF typ 175 4 cylindrowy z kabiną,
wspomaganie, 1977 rok, pojemność
2502/51, tel. (042) 719-26-70, tel. kom.
0691‑863‑492.

Zgrabiarka Stoll karuzelowa,
12-ramienna, na Tandemie, tel. kom.
0606‑324‑970.

Opiełacz 6-rzędowy do warzyw i
truskawek, tel. kom. 0880‑353‑819.

Zbiornik na mleko Frigomilk 800l,
kupię wyciąg linowy obornika, tel. kom.
0604‑313‑647.

Dwukółka ciągnikowa, oś do dwukółki,
silnik elektryczny 11KW, tel. kom. 0607511-983.

Śrutownik na kamieniach
Snopowiążałkę, młocarnię z silnikiem,
tanio, tel. (046) 839‑22‑52.
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Sprzedam ciągnik Ursus C-360
oraz pług, kultywator 13, tel. kom.
0509‑231‑973.

Talerzówkę na 4 wałki, 21 talerzy,
stan bdb, tel. (046) 861-05-47, tel. kom.
0788‑440‑206.

Ciągnik C-360, 1981 rok z kabiną,
stan bdb i cyklop Trol, 1988 rok, pługi
3-skibowe, siewnik konny zawieszany do
Ciągnika - likwidacja gospodarstwa, tel.
kom. 0512‑271‑286.
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Opryskiwacz ślęza z dużym koszem,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0503-720903, 0519-160-702.
Opryskiwacze polowe, sadownicze
400l, rozsiewacze nawozu „lejek”, nowe,
najtaniej, tel. kom. 0784-417-623.
Ostrówek części,
tel. kom. 0604-681-375.
Prasa Z224 1991r.,
tel. kom. 0662-562-624

Sprzedam opony rolnicze, 16.9 R30,
tel. kom. 0607‑469‑872.
Sprzedam opony rolnicze, 13.6 R24,
tel. kom. 0607‑469‑872.
Sprzedam kwotę mleczną 14 tys.
litrów, krowę mleczną, sianokiszonkę
w balotach 10 szt. Kaczkowizna,
tel. (024) 285‑34‑79 po 20.00.
Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg
oraz dojarkę 2-konwiową, tel. kom.
0788‑342‑568.
Sprzedam zbiornik na mleko, 520l, tel.
kom. 0664‑634‑113.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0796‑222‑372.
Sprzedam ziemię orną, pompę
wtryskową do C360, tel. kom.
0796‑222‑372.

Kupię króliki, tel. (046) 831‑55‑41.
Kupię sznaucerkę miniaturkę
pekińczyka(suczki), do 2 lat, tel. kom.
0608‑291‑854.

Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692‑522‑467.
Kucyk szetlandzki, tel. kom.
0500‑034‑625.
Szczeniaki po labradorze i wilku,
tel. kom. 0796‑701‑212.
Sprzedam młodą klacz, 1,5 roku,
ciemnogniadą, tel. kom. 0725‑232‑295.
Likwidacja hodowli: sznaucer
miniaturowy west, begle, cocel spaniel,
sit shu, mops, szczeniaki: pekińczyki,
sznaucer miniaturka,
tel. kom. 0510-700-439 0662‑294‑878.
Yorki szczenięta, tel. kom.
0668‑156‑494.
Yorki, shih-tzu, tel. kom. 0787‑527‑059.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0885‑768‑027.

Sprzedam szczeniaki labradorki,
czekoladowe i biszkoptowe, tel. kom.
0888‑300‑626.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
0607‑175‑341.

Yorki szczenięta, tel. kom.
0507‑812‑673.

Sprzedam kwotę mleczną 17300 4,2
tłuszcz, tel. kom. 0605‑670‑842.

Owczarki 5 miesięczne, tel. kom.
0503‑349‑308.

Sprzedam kwotę mleczną, 12000l,
tel. (046) 838‑97‑08.

Szczeniaki bernardyny,
tel. (046) 839‑42‑21.

Kwota mleczna 10165 kg, tel. kom.
0696‑028‑361.

Sprzedam jamniki szczenięta,
7-tygodniowe, tel. kom. 0601‑431‑489.
Szczenięta bernardyny, tel. kom.
0600‑767‑369.

Silnik C-360 3P. Tel.697-876-742.

Sprzedam zbiornik na mleko 420l., rok
produkcji 1997, tel.
kom. 0785‑530‑814.

Silnik do Ursusa C330 i Ursusa 912,
tel. kom. 0507-141-895.

Prasa Fahr, kostkująca z podajnikiem,
tel. kom. 0692‑601‑689.

Sprzedam przesuw do każdego
widlaka, tel. kom. 0503-324-671.

Pług do śniegu na tył do traktora, tel.
kom. 0693‑278‑969.

Śrutownik Bąk bez silnika, stan bdb.
Tel.513-196-936.

Widły do bel na tył do traktora, tel.
kom. 0693‑278‑969.

T25, tel. kom. 0660-136-601.

Widły to Tura, tel. kom. 0693‑278‑696.

Trol, tel. kom. 723-288-224.

Sprzedam kwotę mleczną, ok 15000l,
tel. kom. 0503‑468‑879.

Prasa Z224, stan bdb,
tel. kom. 507-141-895.
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.
Siewnik „Poznaniak” szer. 2.70m, tel.
kom. 0664-981-618.
Siewnik konny, wciągarka budowlana,
dwukółka, glebogryzarka. Tel.885-420359.
Siewnik Poznaniak, 2400zł, tel. kom.
0784-417-623.

Ursus 330 sprzedam lub zamienię na
wiekszy, tel. kom. 0609-190-997.
Wózek widłowy Bułgar 1988r., maszt
4,5m, tel.0-46/81-59-402, 695-709-779
ZBIORNIK na mleko 400l, tel. kom.
0698-300-292.
Zetor 5718, 1978, Ford Escort 1.6 16V,
kombi, 1995, tel. kom. 0517-631-436.
Zetor K-25 bocian, po remoncie
silnika, nowe opony, stan dobry, tel. kom.
0512-451-076.

inne
Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605‑090‑155.
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.

Blachy na podłogi do przyczep i
rozrzutników, tel. kom. 0508‑382‑120.
Łąka 1,11 ha, Uchań Dolny,
tel. (046) 838‑89‑78.
Sprzedam kwotę mleczną, 13000 kg,
tanio, tel. (046) 838‑70‑54.
Sprzedam kwotę, 4000,
tel. (046) 838‑69‑39.
Sprzedam kwotę mleczną, 17500 kg,
tel. kom. 0663‑120‑563.
Sprzedam komplet wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus, C-330,
C-360, cena 2500 zł, T25-1200, tel. kom.
0692‑335‑998.
Kwota 8690, Ozorków, tel. kom.
0785‑337‑435.
Rozrusznik do C330, tel. kom.
0692‑387‑028.

Owczarki niemieckie, tel. kom.
0782‑547‑693.
Chihuahua, westy, yorkshire terrier,
golden retriever, tel. kom. 0662‑093‑975.
Sprzedam pieska wyżeł niemiecki,
8 miesięcy, tel. kom. 0726‑716‑042.
Kuc klacz zaźrebiona, tel. kom.
0608‑649‑174.
Sprzedam suki owczarka
niemieckiego, długowłose,
13-miesięczna i 3,5 roku, tel. kom. 0784720‑912 po 18.00.
Suczkę kaukaz 4 miesiące oddam, tel.
kom. 0665‑436‑993.
Owczarki niemieckie, pilnie, tel.
kom. 0508‑547‑526.
Sprzedam dwie suczki yorki, tel. kom.
0510‑327‑377.
Sprzedam sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 0602‑394‑036.
Vesty, pekińczyki, tel. kom.
0784‑748‑288.
Dwa psy 1,5 roku mieszance wilka
bez rodowodu, duże, złe, bardzo tanio,
tel. (046) 861‑17‑48.
Sprzedam wyżła niemieckiego,
krótkowłosego, ok. roku, tel. kom.
0660‑251‑886.

Sprzedam obornik, tel. kom.
0600‑508‑668.

Szczeniaki shih-tzu, chihuaha
i sznaucery miniaturka, tel. kom.
0662‑235‑933.

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

Pilnie sprzedam kwotę mleczną, 8900
kg, tel. kom. 0502‑768‑185.

Haski, szczeniaki, tel. kom.
0791‑391‑260.

Ładowacz Tur do 4514-5314, tel. kom.
0608‑420‑169.

Kwota mleczna, 640 kg, 20 gr,
tel. (046) 838‑92‑33.

Husky szczenięta, tel. kom. 0888993-056.

REKLAMA

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.
Reproduktor owczarek niemiecki,
długowłosy, 150 zł, tel. kom.
0880‑689‑422.
Oddam suczkę 3-miesięczną, tel. kom.
0660‑835‑773.
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
telefony

zysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi 9287

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.

pogotowia

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 Kry-

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, 046837-07-10, 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

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

przegląd prasy
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
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.
„Łowickie okiem krajoznawcy” - wystawa
fotograficzna Izabeli Rucińskiej. Składają
się na nią zdjęcia wykonane w latach 2004
– 2009, przedstawiające zabytki, folklor,

 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

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

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;

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. 18.02. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pt. 19.02. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
sob. 20.02. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
ndz. 21.02. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
pn. 22.02. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
wt. 23.02. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
śr. 24.02. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28

czw. 25.02. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-10-28
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. 14.02. ul. Targowa 16,
tel. 042-719-86-89
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.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy
w Łowiczu
(stan na 15.02.2010 r.)

§ asystent OFE § kierowca autobusu
§ kelner § szwaczka § kierownik szwalni § kierownik punktu aptecznego
§ kierowca- handlowiec § menedżer
d/s sprzedaży i marketingu § doradca
ds. żywienia zwierząt § kierownik
spółki gminnej § grafik komputerowy § operator maszyn tartacznych
§ konsultant telefoniczny § palacz § barman § inżynier budowy § magazynier
(z grupą inwalidzką) § fryzjer § koordynator pracy oddziałów § sprzedawca
§ nauczyciel nauczania początkowego
§ fryzjer § magazynier + kierowca kat
C+E
Powiatowy Urząd Pracy nie udziela żadnych
informacji telefonicznie. Zainteresowani proszeni
są o kontakt osobisty

przyrodę oraz ludzi, którzy w różny sposób
odcisnęli swoje piętno na Ziemi Łowickiej.
Wystawę można oglądać do końca marca
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
w godz. (pon-pt.) 9.00-17.00.
„Obywatel świta” - na wystawie oglądać
można m.in. pomniki wielkiego kompozytora
Fryderyka Chopina stojące na terenie całego
świata, a także budynki, żaglowce i inne
przedmioty, które otrzymały jego imię. Prace
oglądać można do końca lutego w godz.
pon.-wt. 10.00-18.00, śr. 8.00-18.00, czw.-pt.
10.00-18.00, Gminna Biblioteka Publiczna
i Dom Kultury w Zdunach.
Wystawa plenerowa „100 lat polskiego
filmu 1908-2008”. Wystawa przedstawia
w porządku chronologicznym wybrane,
najważniejsze filmy z lat 1908 - 2008. Jest to
krótka historia filmu polskiego opowiedziana
za pomocą fotosów, fragmentów recenzji
i dialogów z filmów. Stary Rynek, wstęp wolny,
czynna do końca lutego.
Wystawa „Księżak na Muzeum”. Henryk
Świątkowski 1909-1999. Życie
i praca. Z rodzinnego albumu fotograficzne
wspomnienie o Henryku Świątkowskim
przedstawi syn. Wystawa czynna do
21 lutego, w godz. 10.00 - 16.00 (wt.-pt.),
10.00 - 18.00 (sob-ndz.), Muzeum w Łowiczu.
Wystawa rysunku i malarstwa łowiczaniki
Pauliny Świątkowskiej. Prace można
oglądać do końca lutego w godz. pon.-pt.:
10.00 - 19.00; sob. 9.00 - 15.00, Galeria
łowicka ul. Stanisławskiego 10
„Chopinowski plener fotograficzny” wystawa Lokalnej Organizacji Turystycznej
Mazowsze Chopina z Sochaczewa; otwarcie
21 lutego o godzinie 14.00 w Pałacu
w Sannikach. Wystawę oglądać można
do 6 marca od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-19.00.

się wynająć swą ziemię na teren festiwalowy.
Festiwal, który przejdzie do historii jako
Woodstock, zmieni nie tylko oblicze kultury
popularnej, ale także i jego własne losy…
Piątek, 19 lutego:
godz. 19.00 - „Dom złoty” - Pewnej
deszczowej nocy Edward Środoń pojawia
się przypadkowo w domu małżeństwa
Dziabasów. Początkowa nieufność
gospodarzy ustępuje miejsca tradycyjnej
polskiej gościnności. Przybysz nie
przypuszcza nawet, jak bardzo to spotkanie
odmieni jego życie.
Sobota, 20 lutego:
godz. 16.30 - „Dom złoty”
godz. 19.00 - „Dom złoty”
Poniedziałek-wtorek, 22-23 lutego:
godz. 19.00 - „Gorzkie mleko” - La teta
asustada” to opowieść o smutku i strachu,
które wdzierają się do ludzkiego serca,
uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.
Główna bohaterka Fausta jest dzieckiem
urodzonym w wyniku gwałtu, co, wedle
miejscowej legendy, skazuje ją na wieczną
melancholię i lęk przed światem. Fausta nigdy
się nie uśmiecha, bo jej matka nakarmiła ją
tytułowym „mlekiem smutku”, wypełniającym
piersi ofiar przemocy i terroru.
Środa, 24 lutego:
godz. 19.00 - „Parnassus” - tytułowe
imaginarium to widowisko, w trakcie którego
publiczność wybiera między radością a
smutkiem, światłem a mrokiem. Z nim to
właśnie jeździ po świecie Dr Parnassus
(, który zawarł pakt z diabłem. W zamian
za nieśmiertelność musi oddać mu swoje
pierworodne dziecko, 16-letnią córkę
Valentinę. Nie zamierza jednak tego zrobić...

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

niedziela, 21 lutego:
godz. 19.00 - Stanisław Tym człowiekinstytucja: satyryk, felietonista, aktor
estradowy, reżyser, komediopisarz, autor
skeczy, Łowicki Ośrodek Kultury, bilety 20 zł

Czwartek, 18 lutego:
godz. 19.00 - „Zdobyć Woodstock” Elliot odwiedza rodziców; chce pomóc im
uratować motel, który ma zostać przejęty za
długi. Gdy dowiaduje się, że pomysłodawcy
planowanego rockowego festiwalu
muzycznego stracili pozwolenie na jego
organizację w pobliskim miasteczku Wallkill,
proponuje im motel rodziców jako bazę,
poznaje ich też z sąsiadem, który zgadza

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 16.02.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3.10 zł/kg+VAT

kabaret

koncert
niedziela, 21 lutego:
godz. 14.00 - Kazimierz Gierżod - fortepian
Ewa Błaszczyk - listy Chopina,
pałac w Sannikach, bilety 10 zł ulgowy 3 zł.

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 12.02.2010 r.

buraczek czerwony

kg

0,80-1,00

 Mastki: 3.10 zł/kg+VAT

cebula

kg

1,50-1,80

 Różyce: 3.15 zł/kg+VAT

czosnek

 Wicie: 3.20 zł/kg+VAT

jabłka

 Skowroda Płd.: 3.20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3.15 zł/kg+VAT

szt.

1,00-1,50

kg

0,70-1,50

jaja fermowe

15 szt.

4,50-6,50

jaja wiejskie

15 szt.

7,00-9,00

szt.

2,00-2,50

kapusta biała

 Chąśno: klasa I - 3.20 zł/kg+VAT
klasa II - 3.00 zł/kg+VAT

marchew

kg

0,80-1,00

pieczarki

kg

4,00-6,00

 Karnków: 3.10 zł/kg+VAT

pietruszka

kg

2,50-3,50

Żywiec wołowy:

por

szt.

0,80-1,50

seler

kg

2,00-3,00

 Kiernozia: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
6,00zł/kg+VAT; jałówki 4.80 zł/kg+VAT;

natka pietruszki

 Mastki: krowy 3.00-4.00 zł/kg+VAT; byki
5.00 zł/kg +VAT; jałówki 5,00 zł/kg+VAT;

miód
kalafior

 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT; byki
6.00 zł/kg +VAT; jałówki 5.00 zł/kg+VAT;

brokuł

pęczek

2,00

kg

0,90-1,00

0,9 litra

22,00-28,00

szt.

2,00-3,00

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

5,50-6,00

 Różyce: krowy 3,70 zł/ kg+VAT; byki 5,80
zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

papryka zielona

kg

5,50-6,00

kapusta włoska

szt

3,00

 Domaniewice: krowy 3,70 zł/ kg+VAT; byki
5,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

brukselka

kg

3,00

ziemniaki

KRONIKA WYpadków miłosnych
urodziły się:
SYNKOWIE:
 państwu Dudkowskim z Łowicza
 państwu Pietrzykom z Częstochowy
 państwu Siekierom z Wituszy
 państwu Golanom z Krępy
 państwu Jalonkom z Łowicza
 państwu Żaczkom z Łowicza
 państwu Kowalskim z Łodzi
 państwu Grażkom z Kalenic
 państwu Rolewskim
z Brodnego Towarzystwa
CÓRECZKI:
 państwu Boczkom z Placencji
 państwu Wizgierom z Łowicza
 państwu Muszyńskim z Bochenia

 państwu Zielonkowskim
z Brodnego Towarzystwa
 państwu Ziarkowskim z Kalenia
 państwu Studzińskim z Żychlina
 państwu Staszewskim z Nieborowa
 państwu Piechowskim
z Dzierzgówka
 państwu Skwarnym ze Zdun

ślubowali sobie:

 Marta Więcek z Łaguszewa
i Łukasz Brodecki z Goleńska
 Paulina Nowicka z Bratoszewic
i Radosław Krzeszewski z Wysokok
 Aneta Mikulska i Krzysztof Kulski
oboje ze Strykowa
 Ewelina Płóciennik z Reczyc
i Kamil Targaszewski z Goleńska

Kapelan „Solidarności”
wyniesiony na ołtarze
Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się 6 czerwca
w Warszawie
Szóstego czerwca, czyli
w Święto Dziękczynienia,
kapelan „Solidarności” ks.
Jerzy Popiełuszko zostanie
beatyfikowany. Tę datę
postulował metropolita
warszawski abp Kazimierz
Nycz. Chciał, by w tym dniu
wyrazić dziękczynienie za
życie i działalność wikarego
żoliborskiej parafii św.
Stanisława Kostki.
(...) Uroczystości rozpoczną
się na placu Piłsudskiego.
Stamtąd po mszy świętej
procesja z relikwiami ks.
Jerzego Popiełuszki przejdzie
Traktem Królewskim do
Świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie. Tam relikwie
zostaną złożone
w jednej z kaplic budowanego
kościoła. Jak zapewnia abp
Nycz, złożenie relikwii
w Wilanowie nie oznacza,
że ciało męczennika zostanie
przeniesione z Żoliborza. Grób
księdza Jerzego znajdujący się
przy kościele św. Stanisława
Kostki od 1984 r. jest miejscem
kultu. W pogrzebie kapłana
3 listopada 1984 r.
uczestniczyło ponad 600
tys. ludzi. Od ćwierć wieku
pielgrzymują tam wierni
z całego świata – dotąd już
ponad 24 mln ludzi. – Nie
mogą się modlić do pustego
grobu – tłumaczył abp Nycz.
Zgodnie z tradycją beatyfikację
poprzedzi ekshumacja. Będzie
to okazja do pobrania drobnego
fragmentu szczątków, które
spoczną w Świątyni Opatrzności Bożej. To nie przypadek. Abp Nycz, a także jego
poprzednik kard. Józef Glemp
chcą uczynić z tej świątyni
najważniejsze miejsce kultu
w całej Polsce. Spoczął tam już
ksiądz poeta Jan Twardowski.
Świątynia Opatrzności Bożej
ma być największym polskim
kościołem. (...) Podczas uroczystości beatyfikacji zostanie podany do publicznej wiadomości
dzień kultu błogosławionego.
Według nieoficjalnych informacji będzie to 19 października,
czyli dzień śmierci Popiełuszki.
(...) Właśnie 19 października
1984 r., gdy ksiądz Popiełuszko
wracał do Warszawy z mszy
w Bydgoszczy, na trasie zatrzymali go funkcjonariusze IV
Departamentu MSW zajmującego się zwalczaniem Kościoła
katolickiego. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski
i Leszek Pękala ciężko pobili
księdza, związali i wrzucili do
bagażnika samochodu. Zmasakrowane ciało z przywiązanym do nóg workiem kamieni
wyłowiono z zalewu pod tamą
we Włocławku. W szybkim
procesie Piotrowski i jego przełożony Adam Pietruszka zostali
skazani na 25 lat więzienia,
Pękala – na 15 lat, Chmielewski
– na 14 lat. Wszyscy wyszli z
więzienia znacznie wcześniej.
Zleceniodawców mordu nigdy
nie skazano. Okoliczności
sprawy do dziś bada Instytut
Pamięci Narodowej.(..).
Iwona Dudzik
Dziennik Gazeta Prawna,
16 lutego 2010
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Sport
Piłka siatkowa | 7. kolejka finałów AMŁ

UKS Korabka
na razie liderem
W rozgrywkach
I ligi Amatorskich
Mistrzostwach
Łowicza w piłce
siatkowej nadal
nie ma jeszcze ekipy,
która mogłaby
już być pewna
mistrzowskiego tytułu.
7. kolejka I ligi AMŁ:
II LO Łowicz – Pijarska Łowicz 3:0
(25:18, 25:19, 25:21), Agata Team
Łowicz – UKS Korabka Łowicz 2:3
(21:25, 25:23, 22:25, 25:16, 10:15),
Karol i Spółka Zduny – BS TKKF 45
Głowno 1:3 (23:25, 10:25, 25:21,
14:25). Pauza: Skierniewicki Węgiel
Skierniewice. Mecz: Mikola Łowicz
– LKS Retki przełożono.
n

1. UKS Korabka Łowicz

7 15 18-10

2. Skierniewicki Węgiel

5 13 14-5

3. BS TKKF 45 Głowno

5 12 15-8

4. Mikola Łowicz

5 10 12-7

LKS Retki

5 10 12-7

6. Agata Team Łowicz

6

7

10-12

7. II LO Łowicz

7

7

11-17

8. Karol i Spółka Zduny

6

4

7-15

9. Pijarska Łowicz

6

0

2-18

n 7. kolejka II ligi AMŁ:
Essato Team Łowicz – ZSP 1
Łowicz 3:1 (25:16, 24:26, 25:17,
25:22), UKS Bzura Sobota – LKS
II Retki 3:1 (25:19, 20:25, 25:21,
25:15), KIA-Zatorze Łowicz – Gronek Team Łowicz 3:2 (22:25, 25:10,
21:25, 25:23, 15:11), Agata Women
Łowicz – ZSP 2 Blich Łowicz 0:3
(16:25, 15:25, 24:26). Pauza: Stihl
Łowicz.

1. Essato Team Łowicz

7 21 21-3

2. ZSP 1 Łowicz

6 13 16-7

3. ZSP 2 Blich Łowicz

6 13 15-8

4. UKS Bzura Sobota

6 11 14-10

5. LKS II Retki

6

8

11-12

6. Stihl Łowicz

6

8

12-13

7. KIA-Zatorze Łowicz

6

8

12-14

8. Gronek Team Łowicz

7

1

5-21

9. Agata Women Łowicz

6

0

0-18

Łowicz, 12 lutego. Na dwie
kolejki przed zakończeniem tegorocznych zmagań liderem jest
UKS Korabka, który w miniony
piątek pokonał, po wyrównanym
pojedynku Agatę Team Łowicz.
Agata zagrała bardzo dobrze
w czwartej partii, wygrywając
25:16 i doprowadziła do tie-breaka. Jednak w decydującej partii
siatkarze z Korabki byli zdecydowanie lepsi i wygrali 15:10.

Podopieczni Pawła Tomczaka
prowadzą w tabeli, ale rywale
mają rozegrane dwa spotkania
mniej.
Niepokonany do tej pory
TKKF BS 45 Głowno nie zwalnia tempa. Podopieczni Mirosława Stopczyńskiego w 7. kolejce pokonali ekipę Karola Kosmowskiego – Karola
i Spółkę Zduny 3:1 i awansowali
na trzecie miejsce w tabeli.
Pewne zwycięstwo odniósł zespół Zofii Kucharskiej z II LO
Łowicz, który pokonał Pijarską
Łowicz 3:0. Podopieczni Romana Styczyńskiego nie zdołali
w tym pojedynku urwać seta.
Kłopoty ze składem miała Mikola, która już wcześniej prosiła
o przełożenie piątkowego pojedynku z LKS Retki. Mecz ten
odbędzie się po feriach.
W II lidze, gdzie zespoły rywalizują o miejsca 10-18, rewelacyjnie spisuje się ekipa Krystiana Krawczyka – Essato Team
Łowicz, która w pojedynku na
szczycie pokonała podopiecznych Radosława Gosławskiego
z ZSP 1 Łowicz i już praktycznie zapewniła sobie 10. miejsce
w tegorocznych zmaganiach
AMŁ. Warto odnotować pierw-

Lekka atletyka | Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Młodzików

Srebrna Iwona i brązowy Cezar
Łódź, 6 lutego. Z dwoma medalami z Mistrzostw Województwa Łódzkiego Młodziczek
i Młodzików w lekkiej atletyce
powrócili reprezentanci UKS Jedynka Łowicz (trener Waldemar
Kret). Po srebrny medal w sprincie na 60 m dziewcząt sięgnęła
w Łodzi Iwona Olewicz, która
uzyskała czas 8,26 s. Natomiast
REKLAMA

trzecie miejsce w klasyfikacji
młodzików na tym samym dystansie wywalczył Cezary Wilk
(7,79 s). 
p
Młodziczki, 60 m: 1. Justyna Saganiak (Start Łódź) 8,12 s, 2. Iwona Olewicz (UKS Jedynka Łowicz)
8,26 s, 3. Arletta Dziewiątak (RKS
Łódź) 8,28 s.

Młodzicy, 60 m: 1. Marcin Kacprzak (UKS Dziewiątka Kutno) 7,60
s, 2. Marcin Szymański (MKS Aleksandrów Łódzki) 7,64 s, 3. Cezary
Wilk (UKS Jedynka Łowicz) 7,79 s,
Jakub Pachucy (UKS Korabka Łowicz) 8,36 s, Dawid Pawlak (UKS
Korabka Łowicz) 8,57 s. 60 m ppł:
Cezary Wilk (UKS Jedynka Łowicz)
11,06 s.

Ekipa Agaty Team przegrała z Korabką 2:3.

szy zdobyty punkt przez zespół
Gronki Łowicz. Drużyna Zbigniewa Gronczewskiego przegrała 2:3 z ekipą KIA-Zatorze
Łowicz.
8. przedostatnia kolejka zmagań siatkarzy dopiero w piątek
5 marca 2010 roku. Mecze od-

bywają się na trzech boiskach
w hali sportowej OSiR nr 2
przy ul. Topolowej 2. Początek
pierwszych spotkań jak zwykle
o godz. 15.30. Najciekawiej
zapowiadają się dwa mecze
o godz. 18.30. Niepokonany
do tej pory TKKF BS 45 Głow-

no walczyć będzie o punkty
z Agatą Team Łowicz, która na
pewno może sprawić niespodziankę i wygrać ten pojedynek. Dużo walki będzie również
w derbowym spotkaniu pomiędzy Karol i Spółka Zduny
i LKS Retki. 
zł

Lekka atletyka | VII Biegi Górskie

Emek był czwarty
Falenica, 6 lutego. Zima
w pełni, ale najbardziej zagorzali sympatycy biegania nie
próżnują. W podwarszawskiej
Falenicy rozegrano kolejną
edycję Biegów Górskich, a zawodach tych wystartował, razem z innymi reprezentantami
swojego klubu KM „Aktywni”
Sochaczew – łowiczanin Emanuel Zimny.

Wyniki jakie uzyskiwała czołówka biegaczy były najsłabsze
z dotychczasowych edycji, ale to
głównie przez trudne warunki.
Śliska trasa skłaniała raczej do
ostrożnego biegania i większość
startujących rzeczywiście biegła
na tyle spokojnie, że chwilami
na trasie tworzyły się zatory.
Wyprzedzanie pod górę, w śniegu po kolana, było bardzo utrud-

nione i kosztowało wiele sił. Jednak dla większości uczestników
to właśnie te trudności stanowią
główną atrakcję biegania w Falenicy. Emanuel wystartował
na najdłuższym dystansie – 6,6
km. W stawce 22. zawodników
wygrał Krzysztof Zakrzewski z
KM Aktywni Sochaczew, a na
czwartym miejscu bieg zakończył Zimny. 
zł
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Sport
Piłka nożna | Turniej rocznika 2000 o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

Czwarte miejsce Pelikaniątek
Łowicz, 31 stycznia. Dziesięć zespołów wzięło udział
w zorganizowanym przez MUKS
Pelikan Turnieju Piłki Nożnej
– rocznik 2000 o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza. Trener
najmłodszych łowickich piłkarzy – Artur Balik był zadowolony
z postawy podopiecznych. Były
to dla nich pierwsze mecze
w życiu, a mimo wszystko wywalczyli wysokie czwarte miejsce.
Najlepszym strzelcem w turnieju okazał się Konrad Matuszewski (GKS Bełchatów), który
zdobył siedem goli, najlepszym

bramkarzem wybrany został Patryk Piątkowski (Pogoń-Ekolog
I Zduńska Wola), tradycyjnie
też nagrodzeni zostali najlepsi
zawodnicy poszczególnych zespołów: w Pelikanie I był to Filip
Siejka, a w Pelikanie II – Michał
Brzozowski.
W zespole Pelikana I grali: Janusz Świerkowski – Filip Siejka,
Jan Haczykowski, Szymon Kowalczyk, Kuba Sokół, Kamil Bogusz, Mikołaj Zimowisk, Bartek
Jędrach i Wojciech Guzek. Natomiast w ekipie Pelikana II występowali: Michał Brzozowski

– Tomasz Wudkiewicz, Michał
Malejka, Piotr Tkacz, Miłosz
Kępka, Andrzej Górniak, Przemysław Kochanek, Jan Sejdak
i Remigiusz Sekuła – trenerem
jest Artur Balik.
n Grupa A: Pelikan I Łowicz – Stal
Głowno 1:0; br.: Mikołaj Zimowski,
UKS SMS Łódź – Pogoń-Ekolog II
Zduńska Wola 1:1, Pelikan I Łowicz
– GKS Bełchatów 0:1, Stal Głowno – UKS SMS Łódź 2:1, PogońEkolog II Zduńska Wola – GKS Bełchatów 0:0, Pelikan I Łowicz – UKS
SMS Łódź 1:0; br.: Kuba Sokół,
Stal Głowno – GKS Bełchatów 0:6,
Pelikan I Łowicz – Pogoń-Ekolog II
Zduńska Wola 1:1; br.: Bartek Jędrach, UKS SMS Łódź – GKS Bełchatów 1:2, Pogoń-Ekolog II Zduńska Wola – Stal Głowno 0:1.

Grupa B: Pelikan II – SAS Unia
Skierniewice 0:1, Widzew Łódź – Pogoń-Ekolog I Zd. Wola 0:1, Pelikan II
– AP OSiR Żyrardów 0:1, SAS Unia
Skierniewice – Widzew Łódź 0:1,
Pogoń-Ekolog I Zd. Wola – AP OSiR
Żyrardów 0:0, Pelikan II – Widzew
Łódź 0:4, SAS Unia Skierniewice –
AP OSiR Żyrardów 0:2, Pelikan II –
Pogoń-Ekolog I Zduńska Wola 0:3,
Widzew Łódź – AP OSiR Żyrardów

1:0, Pogoń-Ekolog I Zduńska Wola
– SAS Unia Skierniewice 3:0.
n Mecze półfinałowe: GKS Bełchatów – Widzew Łódź 0:1, Pelikan I
– Pogoń-Ekolog I Zd. Wola 0:0,
w karnych 2:3.

Mecz o 9. miejsce: Pelikan II
– UKS SMS Łódź 0:0, w karnych 3:1.

n

n Mecz o 7. miejsce: PogońEkolog II Zd. Wola – SAS Unia 1:0.
n Mecz o 5. miejsce: Stal Głowno
– AP OSiR Żyrardów 0:1.

Szachiści z Nieborowa sięgnęli po srebro w mistrzostwach województwa łódzkiego.

Mecz o 3. miejsce: Pelikan I
– GKS Bełchatów 1:3; br.: Filip Siejka.

Sport szkolny | WIMS w szachach

n

n Mecz o 1. miejsce: PogońEkolog I Zduńska Wola – Widzew
Łódź 1:1, w rzutach karnych 3:2.

n

Zespół Pelikana 2000 zajął w turnieju czwarte miejsce.

Piłka siatkowa | Półfinały wojewódzkiej ligi młodziczek

Asik zagra jednak w finale B
Wieluń, 7 lutego. LUKS Asik
Domaniewice, który rywalizował
w finałowej ósemce województwa łódzkiego zagrał w Wieluniu turniej rewanżowy o wejście
do finałowej czwórki województwa łódzkiego. Podopieczne trenerów Arkadiusza Stajudy i Tomasza Piaseckiego w pierwszym
turnieju w Łodzi przegrały swoje
trzy pojedynki. W Wieluniu było
nieznacznie lepiej. Siatkarki z Domaniewic przegrały z gospodyniami z Siatkarza Wieluń 0:2
i doznały porażki z faworytkami z KS Dziewiątki Łódź 0:2.
REKLAMA

W trzecim spotkaniu udał się rewanż za porażkę z Łodzi. Asik
pokonał UKS SMS Łódź 2:1
i zakończył rywalizację w grupie A na trzecim miejscu. Tym
samym młodym zawodniczkom
z Domaniewic pozostała walka
o miejsca 5-8. Rywalami Asika
będą zespoły: UKS SMS Łódź,
ŁMLKS Łask i Czwórka Aleksandrów Łódzki. Do turnieju
finałowego z grupy A awansowały ekipy: Dziewiątka Łódź
i Siatkarz I Wieluń, a z grupy B:
EKS Skra I Bełchatów i UMKS
Tuszyn.

Po turnieju trener Arkadiusz
Stajuda powiedział: Dziewczyny osiągnęły ogromny sukces,
awansując do grona ośmiu
najlepszych ekip województwa łódzkiego. W tych dwóch
turniejach plan wykonaliśmy
w 50%. Myśleliśmy, że uda się
wygrać dwa razy z ekipą UKS
SMS Łódź. Jednak raz przegraliśmy. Z Dziewiątką Łódź
i Siatkarzem Wieluń walczyliśmy, ale to bardzo mocne
i doświadczone zespoły. Teraz
przed nami finał B, czyli walka
o miejsca 5-8. Znowu czekają

1. Pogoń-Ekolog I Zd.Wola

6 12 8-1

2. Widzew Łódź

6 13 8-2

3. GKS Bełchatów

6 13 12-3

4. Pelikan I Łowicz

6

5. AP OSiR Żyrardów

5 10 4-1

6. Stal Głowno

5

6 3-9

7. Pogoń-Ekolog II Zd.Wola

5

6 3-3

8. SAS Unia Skierniewice

5

3 1-7

9. Pelikan I Łowicz

5

1 0-9

10. UKS SMS Łódź

5

2 3-6

8 4-5

nas dwa trudne turnieje. Pierwszy odbędzie się już 7 marca
w sali gimnastycznej Gimnazjum w Domaniewicach, a drugi
w Łasku. Wszystkich serdecznie zapraszam do Domaniewic
7 marca. 
zł
n

Grupa A:

1. KK Dziewiątka Łódź

6

12

12-0

2. Siatkarz I Wieluń

6

19

8-4

3. Asik Domaniewice

6

7

3-11

4. UKS SMS Łódż

6

7

3-11

1. Skra I Bełchatów

6

11

10-5

2. UMKS Tuszyn

6

10

9-6

3. ŁMLKS Łask

6

8

7-10

4. Czwórka Aleksandrów 6

7

6-11

n

Grupa B:

Srebro i awans
na Mistrzostwa Polski
Wieluń, 11 lutego. Znakomicie
w finale Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w szachach
spisali się reprezentanci Szkoły Podstawowej w Nieborowie.
Podopieczni Roberta Chojnowskiego (Zuzanna Mazgaj, Weronika Staszewska, Wojciech
Białas, Mateusz Brzozowski,
Tymoteusz Karczewski i Bartosz
Szczepanik) wywalczyli w Wieluniu znakomite drugie miejsce.
Zwycięzca – ekipa SP 1 Bełchatów nie wygrała tylko z SP
Nieborów, remisując po pięknej
walce 2:2, pozostałych przeciwników pokonała, zdobywając
pierwsze miejsce minimalnie
wyprzedzając nieborowian!
Fenomenalną formę zaprezentował Mateusz Brzozowski
uzyskując siedem zwycięstw
w siedmiu partiach, pozostali
dostosowali do niego się w nieco
mniejszym stopniu, zwycięstwo
4:0 nad gospodarzem zawodów
SP 5 Wieluń uznano za największą niespodziankę tego turnieju!
Trener Robert Chojnowski
był bardzo zadowolony z występu podopiecznych: – Co roku
osiągamy jakiś sukces – to 4. z rzędu zdobyty medal mistrzostw
województwa łódzkiego trzy

medale są dziełem szachistów
i jeden (srebrny) piłkarek nożnych. Co by się stało, gdyby
swoją obecnością i piękną, dojrzałą grą zaprezentowała Martyna Buczyńska, która niestety
nie mogła wyjechać na zawody
do Wielunia…? Może byłoby
złoto?
Ekipa SP Nieborów po raz
trzeci z rzędu awansowała
do finału mistrzostw Polski, które odbędą się w maju. 
p
1. kolejka: SP Nieborów – SP 1
Opoczno 4-0 (pkt.: Szczepanik 1,
Białas 1, Brzozowski 1 i Mazgaj
1), 2. kolejka: SP Nieborów – SP
5 Skierniewice 1,5:2,5 (pkt.: Brzozowski i Białas 0,5), 3. kolejka: SP
Nieborów – SP 5 Wieluń 4-0 (pkt.:
Białas 1, Brzozowski 1, Karczewski
1 i Mazgaj 1), 4. kolejka: SP Nieborów – SP 1 Bełchatów 2-2 (pkt.:
Brzozowski 1 i Mazgaj 1), 5. kolejka: SP Nieborów – SP Bychlew
3,5-0,5 (pkt.: Białas 1, Brzozowski
1, Mazgaj 1 i Karczewski 0,5), 6.
kolejka: SP Nieborów – SP Masłowice 3-0 (pkt.: Białas 1, Brzozowski
1 i Karczewski 1), 7. kolejka: SP
Nieborów – SP 149 Łódź 3-1 (pkt.:
Białas 1, Brzozowski 1 i Mazgaj 1).
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Tenis stołowy | Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Seniorów

Młodość i doświadczenie
Łódź, 13-14 lutego. Kolejny sukces w swojej karierze
zanotował
młody
pingpongista UKS Bednary
– Jakub Placek. W rozgrywanych
w Łodzi Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Seniorów
w tenisie stołowym nasz zawodnik wywalczył wraz z doświadczonym skierniewiczaninem – Jackiem Koziarskim,
który gra od kilku lat w niemieckim klubie SV 1921 RW
Biebrich Wiesbaden srebrno
w grze podwójnej. 
p

Seniorki – indywidualnie: 1. Katarzyna Gieryń (ULKS Moszczenica), 2. Natalia Górak (MKS Jedynka
Łódź) i 3-4. Marta Gaś (KS Legion
Skierniewice) i Sandra Kaczyńska
(MKS Jedynka Łódź).
 Seniorzy
– indywidualnie:
1. Krzysztof Zieliński (GUKS Gorzkowice), 2. Wiktor Dzwonkowski (LKS
Stomil Bełchatów), 3-4. Przemysław
Korzec (GUKS Gorzkowice) i Daniel
Świerczyński (MKS Jedynka Łódź).
 Seniorki
– gra podwójna:
1. Anna Wosik i Natalia Górak (obie
MKS Jedynka Łódź), 2. Aleksandra


Sport szkolny | Halowa piłka nożna

Trzeba strzelać gole
Młodziczki Księżaka odniosły trzecie zwycięstwo w sezonie.

Koszykówka | 15. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Sama zdobyła więcej
TK ALLES GŁOWNO	
KSIĘŻAK ŁOWICZ	

23 (8, 3, 6, 6)
84 (15, 22, 22, 25)

 Księżak: Aleksandra Wojda 16, Elżbieta Siekiera 8, Oliwia Wiechno 7, Maja
Gabrysiak i Maja Liberska oraz Eliza Stawicka 27, Weronika Rondoś 12,
Klaudia Jędrachowicz 5, Weronika Szczepańska 4, Natalia Liberska, Justyna Fijołek i Emilia Pacek. Najwięcej dla TK Alles: Weronika Lewandowska 8.

Głowno, 11 lutego. Trzecie
zwycięstwo w sezonie wywalczyła ekipa młodziczek łowickiego Księżaka, która wygrała
w Głownie z miejscowym Allesem. Najskuteczniejszą zawodniczką była Eliza Stawicka, która sama zdobyła więcej punktów
niż cała ekipa rywalek. d, p

 14.
kolejka wojewódzkiej
ligi młodziczek U-14: Lider
Tomaszów Mazowiecki – Trójka Sieradz 68:8, PTK Pabianice
– Basket Aleksandrów Łódzki
81:53, Widzew Łódź – TK Alles
Głowno 106:5, MKS Kutno – ŁKS
BW Łódź 133:26. Pauza: Księżak
Łowicz.

15. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: TK Alles – Księżak 23:84. Pauza: Trójka Sieradz.
Mecze: PTK Pabianice – Lider
Tomaszów Mazowiecki, ŁKS BW
Łódź – Widzew Łódź i Basket Aleksandrów – MKS Kutno przełożono.


1. Lider Tomaszów Maz. 12 23 899:394
2. MKS Kutno

11 22 1242:280

3. PTK Pabianice

12 21 988:558

4. Basket Aleksandrów 12 20 828:601
5. Widzew Łódź

11 17 645:409

6. Księżak Łowicz

13 16 571:952

7. ŁKS BW Łódź

13 16 582:990

8. Trójka Sieradz

12 15 433:911

9. TK Alles Głowno

14 14 299:1392

Koszykówka | wojewódzka liga żaków U-12

Odwrotnie niż w Kutnie
KSIĘŻAK ŁOWICZ
AZS WSGK II Kutno 	

42 (17, 7, 12, 6)
52 (17, 6, 15, 14)

Księżak: Jakub Szkup 14, Piotr Rześny 10, Szymon Aniszewski 7, Rojek Tomasz 7, Michał Wójcik 2, Mateusz Kacprowski 2, Dawid Kacprowski,
Kamil Wiktorowicz, Michał Kacprowski, Cezary Palewicz, Filip Kramarz
i Damian Śmigielski.



KSIĘŻAK Łowicz 	
AZS WSGK I Kutno	

50 (19, 14, 9, 12)
48 (10, 15, 12, 8)

 Księżak: Jakub Szkup 17, Piotr Rześny 12, Mateusz Kacprowski 9, Szymon Aniszewski 6, Michał Wójcik 4, Kamil Wiktorowicz 2, Rojek Tomasz,
Dawid Kacprowski, Michał Kacprowski, Cezary Palewicz, Filip Kramarz i
Damian Śmigielski.

Łowicz, 7 lutego. Młodzi
koszykarze Księżaka rozegrali
kolejne dwa spotkania w lidze
wojewódzkiej żaków. W minioną niedzielę Księżacy zagrali
na turnieju w Łowiczu z dwoma
ekipami AZS WSGK Kutno.
Na wyjeździe łowiczanie przegrali z pierwszym zespołem,
a pokonali drugą ekipę. Tym
razem było odwrotnie. Podopieczni trenera Cezarego

Włuczyńskiego
przegrali z AZS II, a wygrali dość
nieoczekiwanie z liderem
ligi wojewódzkiej AZS I.
W pierwszym spotkaniu
nasi młodzi koszykarze byli
raczej faworytami, ale mieli problemy ze skutecznością. O wyniku zadecydowała
końcówka ostatniej kwarty.
W 38. minucie był remis
42:42 i chwila dekoncentracji

w obronie kosztowała utratę
dziesięciu oczek z rzędu.
Na szczęście po tej porażce
Księżacy się zmobilizowali
i zagrali bardzo dobre zawody
z AZS I, który prowadzi w tabeli ligi wojewódzkiej. Łowiczanie po wygranej pierwszej
kwarcie 19:10 uwierzyli w swoje siły, zagrali dobrze w obronie
i skutecznie w ataku. W końcówce znów było sporo emocji,
ale tym razem nasi koszykarze
nie popełnili błędu z pierwszego spotkania. Punkty na wagę
zwycięstwa trafił Piotr Rześny,
który w niedzielnych meczach
zdobył 22. oczka. Obok niego
najczęściej do kosza trafiał Jakub Szkup, który zdobył łącznie 31. punktów. 
zł, p
1. AZS WSGK I Kutno

10 18 482:257

2. AZS WSGK II Kutno

10 15 311:342

3. PKK 99 Pabianice

8

13 281:232

4. Księżak Łowicz

8

12 307:271

5. Start Łódź

8

12 289:302

6. UMKS Piotrcovia

8

11 207:177

7. Ósemka Skierniewice 10

8

175:471

Krośniewice, 3 lutego.
Nie wystarczy grać ładnie
dla oka - trzeba strzelać gole.
Ta futbolowa prawda potwierdziła się niestety w wypadku
reprezentacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, która zagrała
w Krośniewicach w turnieju
halowej piłce nożnej w ramach Rejonowej Licealiady
Szkolnej. Niestety w półfina-

le łowiczanie ulegli rywalom
ze Skierniewic, a na pocieszenie wygrali w „małym finale”
z drużyną z Rawy Mazowieckiej. W drużynie ZSP 4 Łowicz
występowali: Rafał Zieliński
i Maciej Chmielewski - Tomasz
Gajda, Dawid Sut, Konrad Grenda, Patryk Pomianowski, Ariel
Jarosz, Michał Marcinowski,
Patryk Krzeszewski, i Przemysław Mrzygłód - nauczyciel w-f
Tomasz Czubak.
p

Bonikowska i Renata Łóś (obie
Elta Łódź), 3-4. Agnieszka Ambroziak i Katarzyna Marszał (obie KS
Legion Skierniewice) oraz Marta
Gaś i Ewa Maj (obie KS Legion
Skierniewice).
 Seniorzy
– gra podwójna:
1. Andrzej Kaczmarek i Jarosław
Nitek (obaj ULKS Moszczenica),
2.JacekKoziarski(1921RWBiebrich
Wiesbaden) i Jakub Placek (UKS
Bednary), 3-4. Wiktor Dzwonkowski
i Przemysław Gierak (Omega Kleszczów) oraz Tomasz Kuśmierek
i Robert Radwański (obaj Elta Łódź).

Mecz eliminacyjny: ZSP Głuchów - ZSP Rawa Maz. 0:3. Półfinały: ZS 4 Skierniewice - ZSP 4
Łowicz 4:0 (0:0), LO Krośniewice
- ZSP Rawa Maz. 1:0. Mecz
o 3. miejsce: ZSP 4 Łowicz - ZSP
Rawa Maz. 5:4 (4:0); br.: Tomasz
Gajda 2, Dawid Sut, Patryk Pomianowski i Konrad Grenda. Mecz
o 1. miejsce: ZS 4 Skierniewice LO Krośniewice 3:0
1. ZS 4 Skierniewice

2

6

7-0

2. LO Krośniewice

2

3

1-3

3. ZSP 4 Łowicz

2

3

5-8

4. ZSP Rawa Maz.

3

3

7-6

5. ZSP Głuchów

1

0

0-3
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Koszykarze
Księżaka
nie sprostali rywalom z Kutna. str. 40

Piłka nożna | Puchar Prezesa MUKS
Pelikan Łowicz

Nasi na drugim miejscu

Liczną grupę wśród wyróżnionych w Łowickiej Gali Sportu stanowili koszykarze...

Łowicka Gala Sportu | Sportowe podsumowanie 2009 roku

Wyróżnienia dla sportowców
Łowicz, 2 marca. Tym razem w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej odbyło się
uroczyste podsumowanie łowickiego roku sportowego
2009. W czasie tej uroczystości
sportowcy, trenerzy i działacze
zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, finansowymi i stypendiami. Imprezę
otworzył burmistrz Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński, który
w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważny jest sport w życiu młodego człowieka. Podkreślał, że pieniądze inwestowane
w sport młodzieżowy to bardzo
dobra lokata, która zawsze procentuje.
Po nagrodach dla piłkarzy,
koszykarzy, siatkarzy, lekkoatletów, szachisty, judoków,
karateków i uprawiających
taekwondo przyszedł czas
na wyróżnienia dla dyrektorów
za osiągnięcia sportowe i miejsca zajęte w punktacji w ramach
zawodów organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy.
Wśród szkół podstawowych już
tradycyjnie zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4 (dyrektor
Artur Balik). Drugie miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 2
(dyrektor Teresa Domińczak),
a trzecie miejsce tym razem zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1
(dyrektor Teresa Sokalska-Lebioda). W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum nr 2 (dyrektor Mirosława
Walczak), na drugim miejscu
uplasowało się Gimnazjum nr 1

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

(dyrektor Jolanta Urbanek),
a na trzecim – Gimnazjum nr 3
(dyrektor Wacław Witwicki).
Specjalne nagrody otrzymali także trzej łowiccy działacze
sportowi: Artur Balik, Henryk
Plichta i Paweł Doliński.
Łowicką
Galę
Sportu
uświetnili swoimi występami
gimnastyczki i gimnastycy
z miejscowego Gimnazjum
nr 3, których przygotowali
ich nauczyciele w-f: Wioletta
Puszcz i Zbigniew Gronczewski. 
p

Łowicz, 14 lutego. Młodzi
piłkarze Pelikana z rocznika
1996, którzy grają w lidze wojewódzkiej Kuchara wzięli udział
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa MUKS Pelikan Łowicz. W turnieju wzięło
udział osiem zespołów, a rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym”. Mecze
trwały po 12 minut (bez przerwy). Zwycięzcą turnieju został
zespół SAS VIS Skierniewice.
Bardzo dobrze zaprezentowali
się młodzi piłkarze Pelikana.
Podopieczni Marcina Rychlewskiego zajęli dobre drugie miejsce, wyprzedzając Wisłę Płock,
Żyrardowiankę, Laktozę Łyszkowice, Widok Skierniewice,
Amatora Moszewo i Mazovie
Rawę Mazowiecką. Nasz zespół
w siedmiu spotkaniach doznał
jednej porażki z ostatecznym
zwycięzcą – SAS Unia Skierniewice, raz zremisował z ekipą
z Rawy Mazowieckiej i pięć
spotkań wygrał.
Król strzelców turnieju został
Mateusz Bartosiewicz (Laktoza
Łyszkowice), który w siedmiu
spotkaniach zdobył osiem bramek. Najlepszym zawodnikiem
zawodów został wybrany Dominik Bogusz (Pelikan Łowicz).
Trener Rychlewski był bardzo zadowolony z postawy
swoich podopiecznych: Ten turniej to element przygotowania
do rundy wiosennej ligi woje-

wódzkiej. Cieszy mnie dobra
postawa moich zawodników.
Cały zespół zasłużył na słowa
uznania ze szczególnym wyróżnieniem Michała Fabijańskiego
i Dominika Bogusza – powiedział po turnieju łowicki szkoleniowiec. 
zł
PELIKAN Łowicz – WIDOK
Skierniewice 2:0; br.: Dominik
Bogusz 2 (7 i 9).
 PELIKAN Łowicz – AMATOR
Maszewo 2:0; br.: Dominik Bogusz (5) i Ariel Jarosz (10).
 PELIKAN
Łowicz – WISŁA
Płock 1:0; br.: Michał Fabijański
(3).
 PELIKAN Łowicz – MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:2; br.: Michał Fabijański (11) i Dominik Bogusz (12).
 PELIKAN Łowicz – SAS UNIA
Skierniewice 0:1
 PELIKAN Łowicz – ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 3:0; br.: Michał Fabijański (5), Damian Kozieł
(7) i Dominik Bogusz (10).
 PELIKAN Łowicz – LAKTOZA
Łyszkowice 3:1; br.: Michał Fabijański 2 (2 i 8) i Dominik Bogusz
(12) – Mateusz Bartosiewicz.


Klasyfikacja końcowa: 1. Sas
Unia Skierniewice, 2. Pelikan Łowicz, 3. Wisła Płock, 4. Żyrardowianka Żyrardów, 5. Laktoza Łyszkowice, 6. Widok Skierniewice,
7. Amator Maszewo, 8. Mazovia
Rawa Mazowiecka.

Szachy | XXXIV Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w solvingu

W marcu mistrzostwa,
teraz próba generalna

KS PELIKAN Łowicz: Zawodnicy sekcji piłki nożnej: Krzysztof
Brodecki, Radosław Domińczak,
Tomasz Gajda, Piotr Gawlik, Damian Kosiorek, Witold Sabela
i Dawid Sut



MUKS PELIKAN Łowicz: Zawodnicy sekcji piłki nożnej: Dominik Bogusz, Tomasz Dąbrowski, Mariusz Dudziński, Michał
Fabijański, Damian Kosiorek, Damian Kozieł, Michał Majchrzak,
Przemysław Wilk



 UMKS KSIĘŻAK Łowicz: Zawodnicy sekcji tenisa stołowego:
Ksenia Włuczyńska, Wiktoria Guzek i Mateusz Podsędek. Zawodniczki sekcji koszykówki kobiet:
Paulina Hemka, Milena Mitek,
Maja Podrażka, Weronika Rondoś, Blanka Sokół, Eliza Stawicka
i Agnieszka Wójcik. Zawodnicy
sekcji koszykówki męskiej: Mateusz Gładki, Maciej Kucharek,
Antoni Nowak i Piotr Pawłowski

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.

Ciekawy pokaz gimnastyczny zaprezentowali uczniowie
Gimnazjum nr 3 w Łowiczu.
KS KSIĘŻAK Łowicz: Zawodnicy sekcji koszykówki męskiej:
Mateusz Aniszewski, Bartosz
Włuczyński, Maciej Siemieńczuk
i Robert Kucharek



UKS KORABKA Łowicz: Trener:
Sławomir Karmelita. Zawodnicy
sekcji lekkoatletycznej: Piotr Antosik, Halszka Kalińska, Zuzanna
Pisarska, Jakub Pachucy
Zawodnicy sekcji piłki siatkowej:
Damian Bąba i Kacper Dur



MKS ZRYW Łowicz: Zawodnicy
sekcji judo: Ola Bednarek, Magdalena Gejo i Damian Raróg



ŁOWICKI KLUB KARATE TSUNAMI: Zawodnicy: Piotr Sumiński,
Elżbieta Grzegorek i Filip Siejka


ŁOWICKI KLUB TAEKWONDO
OLIMPIJSKIEGO WTF: Zawodnicy: Krzysztof Buczyński, Patryk
Brzozowski i Tomasz Czop


UKS PIJARSKI KS Łowicz:
Zawodnik sekcji szachowej: Kacper Piorun. Zawody szkolne: Monika Antosik, Tomasz Dąbrowski
i Przemysław Wilk.


UKS JEDYNKA Łowicz: Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej: Iwona
Olewicz, Justyna Szymańska, Przemysław Płacheta i Cezary Wojda



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)

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,
tel. 46 830-34-08), e-mailem (reklama@nowlow.pl)

W pierwszy weekend marca
Łowicz będzie gospodarzem
XXXIV
Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w solvingu,
czyli rozwiązywaniu zadań szachowych. Zawody te odbędą się
w dniach 6-7 marca 2010 roku
w Łowiczu przy ul. Pijarskiej
2. Naszym faworytem będzie
oczywiście Kacper Piorun, który w listopadzie 2009 roku zdobył brązowy medal mistrzostw
świata juniorów do 18 lat, które
odbyły się w tureckiej w Antalyi.
Już w najbliższy weekend
odbędzie się turniej towarzyszący. Dla zawodników, którzy
nie czują się jeszcze na siłach,
aby wystartować w tych mistrzostwach, organizatorzy przewidzieli turniej równoległy, który
przy odpowiedniej frekwencji,
będzie można potraktować jako
I Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w Rozwiązywaniu

Kacper Piorun jest jednym
z faworytów marcowych
Mistrzostw Polski w solvingu.

Zadań Szachowych (na razie
nieoficjalne). Odbędą się one
w dniach 22-24 lutego 2010 roku
w Pijarskiej Szkole Królowej Pokoju. 
p

lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18.00,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.

Druk:
SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są także
w innych punktach, wymienionych na stronie 26.
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
10.105 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.850 egz.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

100%
własności polskiej
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nr 7

Kto mistrzem
w lidze siatkarzy?

Sport

Korabka na razie liderem. str. 35

Piłka nożna | Przygotowania do rundy wiosennej II ligi

Sparing Pelikana = remis
PELIKAN ŁOWICZ 
SANDECJA
NOWY SĄCZ 	

1 (1)
1 (0)

1:0 - Damian Chmiel (15), 1:1 - Rudolf Urban (55).
 Pelikan: Sabela - Marcinkiewicz,
Gawlik, Szymura, Krysiński - Mordzakowski, Łochowski, Chmiel,
Janczarek - Zaremba, Koźmiński oraz Jędrzejewski, Bolimowski, Bryk, Gamla, Domińczak,
Kosiorek, Mitrowski, Brodecki.
 Sandecja: Różalski - Makuch,
Gryszun, Jędrszczyk, Choruži
- Berliński, Hloušek (80 Pietrzak),
Gawęcki, Urban - Piegzik, Kmiecik.

Gutów Mały, 10 lutego. Pelikan zremisował trzeci mecz
sparingowy z rzędu. Tym razem
rezultatem 1:1 zakończyła się
środowa gra kontrolna z pierwszoligową Sandecją Nowy Sącz.
Obie ekipy dobrze się znają.
W zeszłym sezonie występowały jeszcze w tej samej klasie
rozgrywkowej, ale dla Sandecji
tamte rozgrywki zakończyły
się zdecydowanie lepiej i teraz
jest ona beniaminkiem zaplecza
ekstraklasy. Mecz rozegrany
został w Gutowie Małym, gdzie
nowosądeczanie
przebywają
na obozie kondycyjnym.
Łowiczanie jako pierwsi
zdobyli bramkę w środowym
sparingu. W 15. minucie piłkę
do siatki rywali skierował Damian Chmiel, który w zeszłym
tygodniu został wypożyczony
z Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Pelikan w meczach sparingowych najczęściej remisuje.

Wykończył on indywidualną akcję silnym strzałem w długi róg.
I-ligowiec odpowiedział dopiero
w drugiej połowie. W 55. minucie błąd defensywy wykorzystał
Rudolf Urban i pokonał naszego
golkipera.
W tym meczu trener Piotr
Stach przyglądał się dwóm
graczom. Na lewej pomocy
wystąpił lewy pomocnik ŁKS
Łódź - Wojciech Mordzakowski.

Z kolei na pozycji stopera zagrał
Kamil Szymura, który ostatnio
reprezentował Górnika Zabrze.
Zabrakło za to innych graczy, których szkoleniowiec
odesłał do domu. Wśród nich
był między innymi czarnoskóry, nigeryjski pomocnik Wigier
Suwałki - Michael Olakitan
Sanni oraz boczny obrońca
Energetyka ROW Rybnik Paweł
Krzysztoporski, którzy wystąpili

w kilku meczach Ptaków. Drugi
z nich zdobył nawet w tym czasie bramkę z rzutu karnego.
Tymczasem były napastnik Pelikana Łowicz - Dawid Neścior,
który zdobył wiosną dwie bramki
dla biało-zielonych, ale zaraz po
zakończeniu rundy rozstał się
z klubem z ulicy Starzyńskiego,
od niedzieli przebywa na testach
w drużynie ligowego rywala
Ptaków - Jezioraka Iławy. ml

Piłka nożna | Przygotowania do rundy wiosennej II ligi

Z Wisłą Płock bez bramek
PELIKAN ŁOWICZ	
WISŁA PŁOCK

0
0

Pelikan: Sabela (46 Jędrzejewski) – Marcinkiewicz, Brodecki (46 Gawlik),
Szymura, Krysiński (70 Domińczak) – Mordzakowski (67 Mitrowski), Gamla, Chmiel, Bolimowski – Bryk (76 Kosiorek), Zaremba.
Wisła: Melon (46 Mierzwa) – Wiśniewski, Pęczak, Pacan (46 Żytko), Nadolski (46 Jarczyk) – Nowacki (46 Koczon), Juszkiewicz, Masłowski – Burski
(62 Sekulski), Grzelak (62 Chwastek), Majewski (46 Wyczałkowski).
Sędziował: Michał Mularczyk (Skierniewice).

Łowicz, 13 lutego. Kolejny
remis w tegorocznych meczach
sparingowych zanotowali piłkarze łowickiego Pelikana.
Na rozegranych do tej pory sześć
spotkań kontrolnych (wliczając
w to sobotni pojedynek) białozieloni ponieśli dwie porażki
i odnotowali cztery remisy.
Wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w 2010 roku.
Sparing z Wisłą poprzedził
niestety błąd organizatorów.
Murawa stadionu znajdującego
się przy OSiR nr 1 w Łowiczu
nie została odśnieżona na czas
i spotkanie rozpoczęło się kwadrans później niż pierwotnie
planowano. Zapewne opóźniłoby się jeszcze bardziej gdyby
nie interwencja prezes Jolanty
Papugi.
Sobotnie spotkanie z Wisłą
Płock nie było porywającym wi-

dowiskiem. W całym meczu sytuacje podbramkowe można policzyć na palcach u jednej ręki.
Jednak bliżsi zdobycia bramki
byli gospodarze. Nafciarze remis
zawdzięczają przede wszystkim
swoim bramkarzom i szczęściu.
Początek meczu należał
do łowiczan. W ciągu pierwszych dziesięciu minut Pelikan
dwukrotnie groźnie zaatakował.
Na początku spotkania Krzysztof Zaremba minął już bramkarza rywali, znajdował się jednak
z boku pola karnego i zdecydował się na dośrodkowanie.
W szesnastce nie było jednak żadnego z jego partnerów
i obrońcy bez problemów wybili
piłkę.
Ze strony Wisły Płock najlepszą okazję w całym meczu miał
Rafał Grzelak. Znajdował się
w polu karnym, ale jego ude-

rzenie z kilku metrów poszybowało nad bramką Witolda
Sabeli. Ogólnie rzecz biorąc
nasi bramkarze mieli tego dnia
mało pracy. Tak naprawdę tylko
na początku pojedynku można było odnieść wrażenie,
że łowiczanie, w niewielkim
stopniu, ale przeważali nad rywalami. Potem na murawie niepodzielnie rządzili już Nafciarze,
ale nie potrafili oni przebić się
przez łowicki blok obronny.
Nawet to łowiczanie stworzyli sobie więcej groźnych sytuacji. Gorąco zrobiło się pod
koniec pierwszej połowy. Wtedy
to Krzysztof Zaremba wykończył kontratak Ptaków strzałem
z linii pola karnego. Piłka odbiła się od ręki Artura Melona
i trafiła w słupek strzeżonej
przez niego bramki.
W drugiej odsłonie meczu
z boiska nadal wiało nudą. Warte odnotowania są jedynie dwa
strzały w wykonaniu łowiczan.
Na kwadrans przed końcem meczu rzut wolny wykonywał Damian Chmiel, ale uderzoną przez
niego piłkę z najwyższym trudem
sparował Przemysław Mierzwa.
Z kolei tuż przed końcem meczu strzał z większej odległości
oddawał Radosław Domińczak,

ale i to uderzenie golkiper Nafciarzy z problemami zdołał
obronić.
W sobotę w Łowiczu nie pojawił się żaden nowy piłkarz.
Trener Piotr Stach wciąż przygląda się Kamilowi Szymurze
z Górnika Zabrze oraz Wojciechowi Mordzakowskiemu
z ŁKS Łódź. Klub cały czas
prowadzi również rozmowy
ze Skałką Żabnica w sprawie
pozyskania Tomasza Janika.
W Łowiczu za to nie zobaczymy już więcej Pawła Krzysztoporskiego i Michaela Olakitana
Sanniego, których szkoleniowiec odesłał do domu.
Oprócz tego w sobotę zabrakło kilku piłkarzy. Z różnych
przyczyn zagrać nie mógł Łukasz Janczarek. Ponadto zabrakło kontuzjowanych Michała
Łochowskiego i Konrada Koźmińskiego.
Najbliższy sprawdzian łowiczanie rozegrają w środę
z Concordią Piotrków Trybunalski. Mecz ten zostanie opisany
w kolejnym numerze Nowego
Łowiczanina. Za to najprawdopodobniej do skutku nie dojdzie
sparing z Rakowem Częstochowa, który zaplanowany był
na sobotę 20 lutego. 
ml

18 lutego 2010

Futsal | 12. kolejka IV ligi ŁoLiF

Baumit stracił szansę?
Łowicz, 13 lutego. Do końca zmagań IV ligi ŁoLiF pozostała już tylko jedna kolejka
i nadal nie wiadomo kto wraz
z Emiratami Grudzkimi awansuje
do III ligi ŁoLiF. Na drugie
miejsce po 12. kolejce awansował West Chąśno, który odniósł
cenne zwycięstwo na Piorunami Damagu. Bliski awansu
był Baumit, ale doznał dość
zaskakującej porażki z Kanonierami i teraz musi czekać
na ostatnia kolejkę, w której
musi pokonać Niebieskich
i liczyć na porażkę zespołu
z Chąśna, który gra z liderem.
W podobnej sytuacji jak Baumit
jest ekipa Alus Łowicz, która
pokonała wysoko Tiger Team
Boczki i teraz musi wygrać
z Dream Team Górki. Szansę na
awans zachowują jeszcze Pioruny Damagu. 
zł, p
12. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 WEST Chąśno – PIORUNY
DAMAGU Łowicz 2:0 (1:0); br.:
Marcin Grzelak (2) i Sebastian Lenarczyk (22).
 TIGER TEAM Boczki – ALUS
Łowicz 1:9 (1:3); br.: Dominik
Pawłowski (2) – Daniel Górowski
3 (12, 23 i 24), Łukasz Owczarek 2 (3 i 15), Arkadiusz Nowak

2 (7 i 14), Przemysław Domińczak (24) i Marcin Milczarek (24).
 DREAM TEAM GÓRKI Łowicz
– BOMBA Łaguszew 3:2 (0:2);
br.: Paweł Osóbka (16), Sebastian
Brażuk (17) i Damian Waśkiewicz
(22) – Hubert Bury (2) i Grzegorz
Feliga (11).
 NO NAME Łowicz – AGROS
NOVA II Łowicz 1:0 (0:0); br.: Łukasz Jagas (18).
 KANONIERZY Łowicz – BAUMIT Łowicz 1:0 (1:0); br.: Grzegorz Płacheta (2).
 NIEBIESCY Łowicz – STAR-OIL
Łowicz 3:6 (1:0); br.: Piotr Krużmanowski 2 (23 i 24) i samobójcza
(10) – Dariusz Nowak 3 (13, 14
i 24), Radosław Marat 2 (14 i 24)
i Michał Karasek (20). Pauza: EMIRATY GRUDZKIE Grudze.
1. Emiraty Grudzkie (1)

11

2. West Chąśno (4)

11

33 71-13
21 33-16

3. Baumit Łowicz (2)

11

20 30-16

4. Alus Łowicz (5)

11

20 42-30

5. Pioruny Damagu (3)

11

19 25-19

6. Star-Oil Łowicz (7)

12

18 37-32

7. No Name Łowicz (8)

11

18 18-30

8. Kanonierzy Łowicz (9)

11

16 30-24

9. Agros-Nova II Łowicz (6) 11

16 26-27

10. Tiger Team Boczki (10) 11

9 20-44

11. Dream Team Górki (12) 11

9 19-49

12. Niebiescy Łowicz (11)

11

7 19-47

13. Bomba Łaguszew (13) 11

4 20-43

Futsal | Puchar Burmistrza Łowicza

Rozładowane Akumulatory
Łowicz, 14 lutego. W Pucharze
Ligi w meczach III rundy raczej
nie było większych niespodzianek i wygrywali faworyci. Jednak w większości pojedynków
emocji nie brakowało. Najbardziej zacięta i wyrównana walka
miała miejsce w meczu Abex
Drużyna-A Łowicz – Akumulatory Mara Kutno. Łowiczanom
awans do ćwierćfinałów zapewniła bramka Kamila Górskiego.
Ciekawie wyglądała rywalizacja
Dach-Lux Łowicz z Turbo-Car
Gutenów, gdzie jednak górą byli
pierwszoligowcy. Sporo problemów z odniesieniem zwycięstwa
mieli zawodnicy Zatorza, którzy
wygrali tylko 2:1 z czwartoligową ekipą Emiraty Grudzkie.
W derbach Domaniewic Fantazja prowadziła z Vagatem
do przerwy 2:0, po dwóch bramkach Zbigniewa Koneckiego,
by ostatecznie przegrać 2:3.
Decydującego gola w ostatniej
minucie zdobył Radosław Kuciński.
21 lutego 2010 roku w godz.
17.00-21.00 rozegrane zostaną
mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał tegorocznych rozgrywek Pucharu Ligi ŁoLiF:
godz. 17.00: Zatorze I Łowicz
– TomBud-Vagat Domaniewice, godz. 17.30: Start Złaków
Borowy – Dach-Lux Łowicz,
godz. 18.00: Kowmir Łowicz
– Pędzące Imadła Łowicz,
godz. 18.30: Abex-Drużyna-A
Łowicz – Chińska II Łowicz.
O godz. 19.00 i 19.30 odbędą się
mecze półfinałowe, a finał zaplanowany jest na godz. 20.30.
W ostatnią niedzielę tego
miesiąca – 28 lutego 2010 roku

o godz. 17.00 rozegrany zostanie pojedynek o Superpuchar
Łowicza (zmierzą się w nim
mistrz, czyli Abex-Drużyna-A
ze zdobywcą Pucharu Ligi.
W przerwie odbędzie się uroczyste zakończenie tegorocznych
rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu
w sezonie 2009/2010. 
ł, p
Mecze III rundy:
 ZATORZE-EKOPLAST Łowicz
– EMIRATY GRUDZKIE Grudze
2:1 (1:0); br.: A. Przyżycki (2) i M.
Grocholewicz (16) – R. Wróbel (18).
 TOMBUD-VAGAT
Domaniewice – FANTAZJA Domaniewice 3:2 (0:2); br.: R. Kuciński 2
(12 i 20) i S. Wielec (11) – Z. Konecki 2 (4 i 9).
 BEZEDURA Łowicz – START
Złaków Borowy 1:1 (0:0), w rzutach karnych 3:4; br.: M. Flis (15)
– W. Workowski (13).
 TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz – DACH-LUX Łowicz 2:3
(1:0); br.: G. Wróblewski (2)
i R. Bednarek (18) – M. Plichta (11),
B. Plichta (16) i Ł. Wierzbicki (17).
 KOWMIR Łowicz – VICTORIA
Zabostów 4:0 (1:0); br.: T. Janus
(5), M. Wojciechowski (12), W. Kapusta (18 samobójcza) i M. Zieliński (20).
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz
– RTS I Gągolin 4:1 (2:0);
br.: M. Wyszogrodzki 2 (7 i 19),
J. Walczak (9) i D. Ługowski
(18) – P. Bartłoszewski (20).
 AKUMULATORY-MARA Kutno
– ABEX-DRUŻYNA-A Łowicz 2:3
(2:2); br.: G. Sobczak (4) i J. Walczak (7) – M. Brzózka (6), K. Bolimowski (9) i K. Górski (12).
 CHIŃSKA II Łowicz – KLAUDIUSZ-TRANS Brzozów 5:0 (w.o.)

Sport

Pucharowe
emocje

Pelikan raz po raz
remisuje

- rozgrywki Pucharu Ligi. str. 36

- mecze łowiczan. str. 39

czwartek 18 lutego 2010 | nr 7 (868) | Rok XX

www.nowylowiczanin.pl

Koszykówka | 18. kolejka II ligi męskiej

Niespodzianka była blisko
AZS WSGK KUTNO 
KSIĘŻAK ŁOWICZ 	

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

70 (15, 19, 15, 21)
65 (19, 19, 15, 12)

n AZS: Łukasz Bąk 18, Radosław Kubala 16 (1x3), Adam Gołuch 14 (1x3),
Bartłomiej Strzelecki 9, Piotr Karólewski 6, Artur Grygiel 4, Michał Pawlak
2, Adam Rajkowski 1, Tomasz Szczepaniak i Tomasz Nogalski.
n Księżak: Kacper Kromer 16 (1x3), Bartosz Włuczyński 15 (1x3), Michał
Snochowski 10, Robert Kucharek 7 (1x3) i Adrian El-Ward 6 oraz Kamil
Drelich 7 (1x3), Jakub Pietrzko 4 i Bartosz Pełka.

Kutno, 13 lutego. Łowicki
Księżak był bardzo bliski sprawienia niespodzianki w derbowym pojedynku w Kutnie
z tamtejszym AZS WSGK, jednak przegrał po bardzo dobrym
spotkaniu 65:70. Pełna hala
miejscowych kibiców i grupa
pięćdziesięciu wiernych fanów
Księżaka, która zadziwiła dopingiem, obejrzała bardzo ciekawe
widowisko, w którym było dużo
emocji i walki. Przypomnijmy,
że w pierwszym meczu w Łowiczu nasz zespół wygrał 99:91,
ale grał w zdecydowanie mocniejszym składzie z Wojciechem
Kukuczką i Krzysztofem Morawcem. Obecnie Kukuczka już
nie gra w łowickiej ekipie, a Morawiec musiał jechać na mecz
do Warszawy, gdzie w barwach
ŁKS zagrał 17. minut i zdobył
dwa punkty w zwycięskim spotkaniu (67:55) z Tempcoldem
AZS Politechnika Warszawa.
W składzie warszawskiego
AZS pojawił się łowiczanin
Maciej Kucharek, który jednak
nie
wszedł
na
parkiet.
Oczywiście zdecydowanym
faworytem tego pojedynku byli
miejscowi, którzy mają ambicje pierwszoligowe, jednak już
od pierwszych minut na prowadzenie wyszli podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego,
którzy bardzo dobrze bronili.

W ataku rewelacyjnie zagrał
w pierwszej kwarcie Bartosz
Włuczyński i Michał Snochowski i dzięki ich odważnym
wejściom pod kosz łowiczanie
prowadzili 19:15. W drugiej odsłonie Księżacy nadal spisywali
się bardzo dobrze. „Trójkę” trafił
Robert Kucharek, w ataku przebudził się Kacper Kromer, dobrą
zmianę dał Kamil Drelich, który
zdobył siedem punktów i w 17.
minucie nasza ekipa wygrywała
już nawet 34:21. Trener Włuczyński dał odpocząć Kucharkowi, Snochowskiemu i Włuczyńskiemu i przewaga szybko
stopniała do czterech oczek
(38:34). Po zmianie stron gra
nie układała się dla nas najlepiej.
Przez pierwsze pięć minut Księżacy zdobyli tylko dwa oczka
i AZS wyszedł na prowadzenie
42:40. Na szczęście udało się
znów wyjść na prowadzenie,
po „trójce” Włuczyńskiego
i dobrym akcjom Kromera. Przed
ostatnią kwartom łowiczanie
prowadzili 53:49 i niespodzianka wisiała w powietrzu. Mecz
rozstrzygnął się praktycznie
w ostatnich pięciu minutach,
w których zabrakło skuteczności.
Dwa rzuty Kucharka i Snochowskiego dosłownie wykręciły się
z obręczy i miejscowi wyszli
na prowadzenie 63:61. Przy
stanie 68:63 dla AZS jeszcze

Koszykarze Księżaka mieli sporą szansę na sprawienie niespodzianki w Kutnie.

była szansa na końcowy sukces,
ale próba rzutu „za trzy” Włuczyńskiego wypadła dosłownie
już z kosza. Zabrakło trochę
szczęścia i dokładności, która
jednak wynikała ze zmęczenia.
AZS ma zdecydowanie dłuższą
i mocniejszą ławkę rezerwowych, trener Włuczyński miał

do dyspozycji praktycznie tylko
ośmiu graczy i to zadecydowało
o końcowym wyniku. Jednak
nasz zespół pokazał, że potrafi walczyć z najmocniejszymi
rywalami nawet w osłabionym
składzie i za ten mecz należą
się Księżakowi naprawdę duże
brawa.
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Koszykówka | II liga

Poprzekładane

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Napływać będzie wilgotna, ale cieplejsza masa
powietrza.

W 18. kolejce II ligi koszykówki męskiej zostały przełożone aż trzy mecze i stąd praktycznie bez zmian w tabeli. 
p

Czwartek - Piątek:
Pochmurno, opady śniegu z deszczem, deszczu
lub mżawki, miejscami opady marznące,
ale cieplej. Drogi bardzo śliskie ! Widzialność
słaba do umiarkowanej, miejscami mgły.
Wiatr południowo-wschodni, słaby.
Temp. max w dzień: 0 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 2 st. C.

18. kolejka II ligi: AZS Kutno
- Księżak 70:65, AZS PP Poznań
- Open Basket Pleszew 77:76, MKS
Skierniewice - AZS Opole 76:75,
Śląsk - AZS Szczecin 76:95. Mecze: OSSM PZKosz Wrocław - Stal
Ostrów Wlkp. Pogoń Prudnik - Doral Zetkama Nysa Kłodzko i WKK
Obiekty Wrocław - KKS Siechnice.

Sobota - Niedziela:
Pochmurno, opady śniegu oraz ponownie
coraz chłodniej. Drogi bardzo śliskie !
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w czasie opadów słaba. Wiatr zachodni
i północno-zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do + 1 st. C.
Temp. min w nocy: - 1 st. C do - 4 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu. Drogi śliskie ! Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia, w czasie
opadów słaba. Wiatr południowo-zachodni
i południowy, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 2 st. C do 0 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 3 st. C.

Księżak w rozgrywkach II ligi
grupy A jest nadal na piątym
miejscu w tabeli z bilansem jedenastu zwycięstw i siedmiu
porażek. W najbliższą niedzielę
21 lutego o godz. 18.00 Księżacy
zagrają w hali sportowej OSiR
nr 2 w Łowiczu przy ul. Topolowej z MKS Skierniewice. 
zł

1. Open Basket Pleszew 18 33 1600:1167
2. AZS Radex Szczecin 17 33 1655:1240

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

3. AZS PP Poznań

18 33 1543:1315

4. AZS WSGK Kutno

18 31 1652:1383

5. Księżak Łowicz

18 29 1492:1365

6. MKS Skierniewice

18 26 1476:1444

7. Pogoń Prudnik

17 26 1287:1347

8. Doral Nysa Kłodzko

17 26 1292:1369

9. AZS PO Opole

17 25 1293:1262

10. Śląsk Wrocław

18 24 1368:1471

11. Stal Ostrów Wlkp.

16 22 1274:1328

12. Obiekty Wrocław

17 21 1191:1473

13. OSSM Wrocław

16 17 1074:1520

14. KKS Siechnice

17 17 1080:1593

Sobota, 20 lutego:
n 9.30 – stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy
mecz piłki nożnej: Pelikan II Łowicz
(IV liga) – Błękitni Gąbin;
n 10.00-13.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 ul. Jana PawłaII 3; 13.
kolejka IV ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 10.00:
Baumit – Niebiescy, godz. 10.30:
Agros-Nova II – Kanonierzy,
godz. 11.00: Bomba – No Name,
godz.11.30:Alus–DreamTeamGórki,
godz. 12.00: Pioruny Damagu
– Tiger Team i godz. 12.30: Emiraty
Grudzkie – West. Pauza: Star-Oil.
n 12.00 – stadion OSiR nr 1,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Pelikan Łowicz (II liga)
– Raków Częstochowa;
n
13.00-16.00 – hala sportowa OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II
3; 13. kolejka III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz.
13.00: Fenix – Olimpia-EkoSerwis, godz. 14.00: RTS II – BTK,
godz. 14.30: Start – Naprzód,
godz. 15.00: Szafa Gra – Zetka,
godz. 15.30 PNI-Kolejarz – Amol.
Pauza: Czarni;
n 14.00 – stadion OSiR nr 1, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Sojax Boczki – Pogoń
Grodzisk Mazowiecki;
n
16.00-19.00 – hala sportowa OSiR nr 1, ul. Jana Pawła II 3; 13. kolejka II ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
godz. 16.00: RTS Gągolin –
Chińska II Łowicz, godz. 16.30:
Klaudiusz-Trans Brzozów – Banasz-Internet Łowicz, godz. 17.00:
Nowa Husqvarna Łowicz – Victoria
Zabostów, godz. 17.30: Zatorze II
Łowicz – Bezedura Łowicz, godz.
18.00: Turbo-Car Gutenów Łowicz
– Agros-Nova Łowicz i godz. 18.30:
Alcatraz Łowicz – Zające Łowicz.
Pauza: Fantazja Domaniewice;
Niedziela, 21 lutego:
9.00-17.00 – hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Turniej Halowej Piłki Nożnej – rocznik 1997 o Puchar Dyrektora OSiR
w Łowiczu;
n 17.00-21.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; finały Pucharu Burmistrza
Miasta Łowicza w futsalu;
n 18.00 – hala sportowa OSiR
nr 2, ul. Topolowa 2; mecz 19. kolejki II ligi koszykówki męskiej: Księżak Łowicz – MKS Skierniewice;
n

Środa, 24 lutego:
12.00 – stadion OSiR nr 1,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy
mecz piłki nożnej: Pelikan Łowicz
(II liga) – Sokół Aleksandrów Łódzki
(II liga);
n 19.00 – stadion OSiR nr 1,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy
mecz piłki nożnej: Pelikan II Łowicz
(IV liga) – Skra Drobin;
p
n

