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Domaniewice | Tragedia na trasie nr 14

Trzej mężczyźni nie żyją
To był najbardziej tragiczny wypadek na naszych drogach od kilku lat. 29–letni mieszkaniec
Tomaszowa Mazowieckiego oraz dwaj bracia z Łodzi, 35–letni i 37–letni, ponieśli śmierć na miejscu
w wyniku wypadku, do którego doszło w sobotę, 6 marca około godz. 6.36 w Domaniewicach
na trasie nr 14. Mężczyźni podróżowali Renault Laguna, który zderzył się z TIR–em.
Do chwili obecnej nadal niewiele wiadomo na temat okoliczności tej tragedii. Przyczyna wypadku, jego przebieg,
a nawet to, kto kierował samochodem osobowym, wyjaśnić
ma śledztwo prowadzone przez
KPP w Łowiczu pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, opinia biegłego, wyniki
sekcji zwłok.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że było to zderzenie czołowe, doszło do niego na
pasie ruchu ciągnika siodłowego marki DAF, którym kierował
31-letni mieszkaniec powiatu
sochaczewskiego. Samochód
osobowy, jadąc od strony Łowicza w kierunku Łodzi, z nieustalonych przyczyn zjechał na
przeciwny pas ruchu, którym
jechał DAF. Wszystkie podróżujące nim osoby zginęły.
Na miejsce wypadku pierwsza przybyła policja, po chwili było pogotowie i straż. Strażacy byli na miejscu najdłużej,
w sumie 5 i pół godziny. Po
przyjechaniu na miejsce stwierdzili, że oba pojazdy znajdują
się poza drogą, jadąc od strony
Łowicza po lewej stronie jezdni. Kabina ciągnika siodłowego była mocno uszkodzona,
w jej środku tkwił nadal kierujący pojazdem. Był przytomny,
ale z powodu uszkodzeń kabiny miał uwięzioną nogę. Wydobyto go i przekazano zespołowi
pogotowia ratunkowego. Trafił
do łowickiego szpitala, gdzie
okazało się, że obrażenia nie są
groźne. W poniedziałek, 8 marca został wypisany do domu.
Samochód osobowy miał całkowicie zniszczoną karoserię

Łowicz
w programie TVP
Przez dwa dni – 5 i 6 marca
– ekipa filmowców na zlecenie
TVP 1 kręciła materiał o Łowiczu. Będzie on wyemitowany we wtorek, 16 marca o godz.
10.30 w telewizyjnej Jedynce
w programie pt. Miejsca z historią. Program ten prezentuje miasta, miasteczka, a nawet wsie,
które są ciekawe pod względem
historycznym i warte zwiedzenia. Łowicz zostanie pokazany
z wielu różnych stron. Na przykład widzowie zobaczą strażacką orkiestrę dętą grającą na
Nowym Rynku, tańczące i śpiewające Koderki, przewodnika
Eligiusza Pietruchę, który opowie o historii i ciekawych miejscach w Łowiczu. Nie zabraknie
tez twórczyń ludowych: Barbara Frątczak i Henryka Lus. Pokażą, jak ozdabia się po łowicku
wielkanocne jaja, a Anna Staniszewska, jak wykonuje się hafty.
Ekipa odwiedziła też klasztor
bernardynek i katedrę.
tb

Kwiaty
na Dzień Kobiet
Wypadek w Doamaniewicach. Zmiażdżony samochód osobowy jest już na lawecie. DAF jeszcze na poboczu.

i częściowo znajdował się pod
DAF–em. Początkowo biorący
udział w akcji przypuszczali, że
jechały w nim dwie osoby. Lekarz pogotowia stwierdził ich
zgon. Gdy jednak pewien świadek zdarzenia powiedział, że
w Renault widział trzy osoby,
sprawdzono to i okazało się, że
miał rację. Trzecia osoba również nie żyła.
Około godz. 9 służby techniczne rozpoczęły usuwanie
skutków wypadku. To, co pozostało po samochodzie osobowym, zabrała laweta, transportem uszkodzonego ciągnika
siodłowego zajęła się firma ZygPol z Gąbina. Utrudnienia w ruchu trwały do południa.

Tirowcy: chcemy
wrócić cali i zdrowi
Kierowca i dwóch pasażerów Renault Megane zginęło
po uderzeniu w tira. Takie spotkanie rzadko zresztą kończy
się inaczej, tiry jeżdżące po naszych drogach mają złą opinię.
Czy słusznie? W tym przypadku wszystko wskazuje, że kierowca ciężarówki nie był winien.
Inni kierowcy wielotonowych
tirów, z którymi rozmawialiśmy
na parkingu w oddalonej zaledwie o kilka kilometrów od miejsca sobotniej tragedii Krępie
oraz na położonej niedaleko stacji benzynowej, przekonują, że
jeżdżą bezpiecznie, a uogólnie-

nia typu „kierowcy tirów to piraci drogowi, którzy nie liczą się
z mniejszymi użytkownikami
dróg”, są krzywdzące. – Mogę
mówić za siebie. Jeżdżę na trasach krajowych i zagranicznych
od kilkunastu lat. Przez ten cały
czas miałem tylko jedną kolizję
i to na parkingu. Dlatego szlag
mnie trafia, gdy słyszę, jak ktoś
mówi, że to my jesteśmy piratami drogowymi – powiedział
nam Stefan Witaszczyk, kierowca ciężarowego Mana z województwa mazowieckiego.
– Zdarzają się nieszczęścia.
Jakiś kierowca z przemęczenia
zaśnie za kierownicą i dochodzi
do kolizji lub tragicznego wypadku, ale zasnąć może każdy,

nie tylko kierowca tira – dodaje inny, 36-letni kierowca ciężarowego DAFa z Łodzi. Obaj zapewniają, że przestrzegają norm
czasu pracy i na długich trasach
po kilku godzinach jazdy za
kółkiem robią przerwy. Nie ryzykują, gdy są zmęczeni.
– Po każdych czterech czy
pięciu godzinach robię sobie
godzinną przerwę – usłyszeliśmy od kierowcy tira z kilkunastoletnim stażem pracy – Jana
Dudka ze Skierniewic. – Teraz
jest bardzo dużo kontroli inspekcji transportu drogowego,
policji. Sprawdzają nam tachografy. Nie da się nikogo oszukać – zapewnia. 
str. 16

Ciekawe prace Elżbiety Lewandowskiej prezentowane są
w Gminnej Bibliotece w Nieborowie od poniedziałku, 8
marca. Na wernisaż przybyło wiele osób, w tym głównie
panie. Z okazji przypadającego
w tym dniu ich święta otrzymały kwiaty i mydełko. – Zawsze
staramy się, by z przymrużeniem oka nawiązać do lat Polski Ludowej, kiedy to wręczano
paniom 8 marca goździk, mydełko i parę rajstop – mówi kierownik biblioteki w Nieborowie Andrzej Czapnik.
Na wystawie można oglądać ponad dwadzieścia obrazów, które przedstawiają kwiaty. Elżbieta Lewadnowska jest
mieszkanką Bobrownik. Wystawa będzie czynna do początku kwietnia w godzinach pracy
biblioteki. 
jr
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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.
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Łowicz | Kolizje drogowe

9 kolizji jednego dnia
Opady śniegu i śliska
nawierzchnia były
przyczynami aż 9
kolizji drogowych, do
których doszło
5 marca.
Do pierwszych dwóch doszło
o godz. 7.45 na ul. Kutrzeby
w Łowiczu. Kierujący Fiatem
Sedici 49-letni mieszkaniec Łowicza na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków
na drodze i uderzył w Opla Zafirę, którym kierował 60-letni
mieszkaniec Łowicza. Kilkanaście minut później kierujący
Fiatem Punto 40-letni mieszkaniec Łowicza najechał na stojącego Opla Zafirę.

O godz. 10.00 na Starym
Rynku w Łowiczu zderzyły się
kolejne 3 pojazdy. Seat Toledo,
którym kierował 23-letni mieszkaniec Łowicza, nie zachował
należytej odległości pomiędzy
jadącym przed nim Seatem Ibiza, którym kierował 30-letni
mieszkaniec gminy Kocierzew,
i uderzył w niego.
Ten pojazd uderzył natomiast w Fiata Uno, którym jechał 21-letni łowiczanin. O 11.30 na ul. Iłowskiej
w Łowiczu kierujący Oplem
Corsa 70-letni łowiczanin podczas cofania uderzył w Forda Mondeo, którym kierował
37-letni mieszkaniec gminy
Łowicz. O godz. 15.10 w Trzaskowicach w gminie Bielawy podczas wymijania się
pojazdów doszło do kolizji,

w której uczestniczyły pojazdy:
Mazda, którą kierował 57-letni
obywatel Łotwy, oraz Citroen
Saxo, którym kierował 31-letni
mieszkaniec Przasnysza.
Mandat otrzymał kierowca
Mazdy. O godz. 16.30 z powodu
niezachowania należytej odległości pomiędzy pojazdami doszło do kolizji w Niedźwiadzie,
w której uczestniczyły 3 samochody. Ładą kierował 57-letnia
mieszkanka Zdun, Peugeotem
46-letni mieszkaniec gminy Łowicz, a Fordem Escortem 21-letni mieszkaniec Łowicza. Mandatami ukarani zostali kierowcy
dwóch pierwszych samochodów. O godz. 17.10 w Bełchowie
32-letni kierowca Forda Focusa
z Błonia na łuku drogi uderzył
w jadącego z naprzeciwka Renault Laguna, który był prowa-

dzony przez 20-letniego mieszkańca gminy Skierniewice.
O godz. 17.40 na ul. Gen. Bołtucia w Łowiczu 50-letni mieszkaniec Łowicza, który kierował
Fiatem Seicento, nie dostosował
prędkości do warunków na drodze i uderzył w tył Fiata Cinquecento, którym kierował 30-letni mieszkaniec Łowicza.
Do ostatniej kolizji tego
dnia doszło o godz. 19.30 na
skrzyżowaniu ul. Zielonej
i Kwiatowej w Łowiczu. Kierujący Fiatem 126p 29-latek
z Łowicza podczas wyjeżdżania z ul. Zielonej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył
w Peugeota Partner, którym kierował 32-letni mieszkaniec gm.
Łowicz. O pozostałych zdarzenia drogowych piszemy w kronice policyjnej. 
mak

Brodne Józefów | Śmiertelny wypadek

Tragedia przed sklepem
Kierujący samochodem
osobowym Audi A6
34-letni mieszkaniec
Sokołowa w gminie
Kiernozia 9 marca
w godzinach
przedpołudniowych – około
10 – śmiertelnie potrącił
36-letniego mieszkańca
Brodnego Józefowa.
Do wypadku doszło na drodze właśnie w tej miejscowości, w pobliżu budynku dawnej szkoły, wykorzystywanego
obecnie na świetlicę wiejską
i znajdującego się po przeciwnej stronie drogi sklepu spożywczego.
Z ustaleń łowickiej policji wynika, że kierujący Audi
34-latek jechał od strony Kiernozi. W tej chwili jeszcze nie
wiadomo, dlaczego doszło do
potrącenia i kto ponosi winę za
spowodowanie wypadku. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca

Audi był trzeźwy. Czy trzeźwy
był 36-latek, który zginął, wykaże sekcja zwłok. Kilka chwil
wcześniej pieszy był w sklepie
spożywczym w tej miejscowości. Sklep nie ma koncesji na
sprzedaż alkoholu. 36-latek nie
należał też do osób, które już
tak rano piją alkohol. Kierowca
twierdził, że pieszy nagle wtargnął na drogę. Samochód został
odholowany na policyjny parking, gdzie jeszcze tego samego dnia został zbadany i obfotografowany przez biegłego do
spraw ruchu drogowego.
Policja nie wyklucza, że jedną z przyczyn mogła być nadmierna prędkość pojazdu.
Wskazują również na to świadkowie, którzy byli na miejscu
bezpośrednio po zdarzeniu.
– Żeby szyba została rozbita
w takim aucie, to trzeba bardzo
szybko jechać. Nawet dach jest
wgnieciony, bo pewnie chłopaka zawinęło – powiedział nam
jeden z mieszkańców Brodnego. – Tutaj nikt nie jeździ wol-

Łowicz | Pożar na Miodowej

Spalił się w mieszkaniu
56-letni mężczyzna stracił życie w wyniku pożaru, do jakiego
doszło w jednym z domków jednorodzinnych przy ulicy Miodowej na Górkach w Łowiczu.
Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia
przez właściciela mieszkania.
Był niedzielny poranek 7
marca. Łowiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o wydobywającym się dymie z jednego
z mieszkań. – Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 5:39. Na
miejscu pojawiły się 3 zastępy JRG z PSP w Łowiczu oraz
dwa policyjne radiowozy – opowiada starszy ogniomistrz PSP
w Łowiczu Mirosław Kuśmierkiewicz. Dym wydobywał się
z pomieszczenia mieszkalnego w kompleksie kilku murowanych budynków tzw. bliźniaków. Strażacy ugasili pożar
i weszli do środka, gdzie na
wersalce w jednym z pokoi znaleźli nadpalone zwłoki mężczyzny. Denatem okazał się 56-letni mieszkaniec posesji.
– W trakcie działań ratowniczych dotarliśmy do poszkodowanego, który znajdował się
na łóżku. Jego ciało było już

mocno zdeformowane, a lekarz
stwierdził zgon. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było
zaprószenie ognia przez właściciela przez niedopałek papierosa – mówi Mirosław Kuśmierkiewicz. Spaleniu uległa także
wersalka, na której znaleziono
zwłoki mężczyzny, styropianowe ocieplenie ściany, podłoga
i drzwi wewnętrzne do drugiego pomieszczenia. Straty oszacowano na 7 tysięcy złotych.
Mieszkańcy posesji, która sąsiaduje z miejscem, gdzie doszło do tragedii, nie chcieli rozmawiać z naszym reporterem.
– Żadnych komentarzy i proszę
mi nie wchodzić na podwórko –
usłyszeliśmy od kobiety, która
mieszka obok miejsca zdarzenia. Niezbyt rozmowni byli także sąsiedzi denata. – Coś tam
słyszałem, ale myślałem, że on
się zaczadził, a nie spalił – mówił jeden z mieszkańców.
– Policja bada przyczyny wypadku. Prowadzimy śledztwo
w tej sprawie, które ma na celu
odpowiedź na pytanie, jak doszło do tej tragedii – mówi
rzecznik prasowy KPP w Łowiczu Urszula Szymczak. 
td

Placencja|Bulwersujące zdarzenie

Kierowca nie uniknął kary
Pijany do nieprzytomności kierowca, którego znalazł twarzą w śniegu obok
samochodu
Opel
Astra,
w pobliżu przejazdu kolejowego
w Placencji w gminie Łowicz,
pod koniec stycznie tego roku
wicestarosta Bolesław Heichman, jednak nie uniknął kary.

no. Prosta droga, to się gna... –
mówił inny.
Jedna z obiegowych opinii mówi, że jeśli podczas potrącenia pieszego uderza on
w dach samochodu, może to
oznaczać, że pojazd jechał
z prędkością powyżej 80 km/
godzinę. Gdy na miejsce wypadku przyjechała policja, pie-

szy leżał na lewym poboczu
drogi – kilkanaście metrów
przed samochodem, który stał
prawie na środku jezdni. Rzeczy należące do pieszego leżały natomiast kilkanaście metrów za samochodem. Na razie
biegli nie wypowiadają się co
do przyczyny wypadku ani też
prędkości pojazdu. 
mak

O zdarzeniu pisaliśmy obszernie w NŁ 4/2010 z 28 stycznia. Wtedy wszystko wskazywało na to, że pijany kierowca
będzie bezkarny. Policjanci nie
zatrzymali go bowiem nawet
do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań i nie została mu zbadana zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc czy krwi. Na nasze pytania o odpowiedzialność karną
kierowcy padały odpowiedzi,
że nie ma wystarczających dowodów na to, że kierowca prowadził pod wpływem alkoho-

prowadził samochód marki Audi,
pomimo iż ciążył na nim zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów.
6 marca o godz. 7.00 w Domaniewicach kierujący ciągnikiem
siodłowym marki Volvo FH z naczepą 40-letni obywatel Białorusi najechał na zaparkowany przy drodze
samochód Renault Thalia, którym
kierował 21-letni mieszkaniec Domaniewic.
6 marca o godzinie 10.45
w Kalenicach w gminie Łyszkowice na łuku drogi doszło do kolizji
Fiata Uno, którym kierował 25-letni
mieszkaniec Łodzi, z Citroenem,

którym kierował 56-letni mieszkaniec Głowna. Mandatem ukarany
został kierowca Fiata.
6 marca o godz. 12.55 na ul.
Blich w Łowiczu kierujący Volkswagenem Passatem 66-letni mieszkaniec Łowicza nie zachował należytej
ostrożności i uderzył w Volkswagena Golfa, którym kierował 20-letni
mieszkaniec Łowicza.
7 marca na jednym z parkingów na osiedlu Marii Konopnickiej
w Łowiczu nieznani sprawcy przewrócili na bok Fiata 126p. Straty,
m.in: wybitą szybę, oszacowano na
200 złotych. Nie ustalono, do kogo

należał samochód, gdyż nie posiadał on tablic rejestracyjnych.
8 marca o godz. 6.45 w Skaratkach w gminie Domaniewice
51-letni mieszkaniec tej miejscowości jechał rowerem, pomimo zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów,
który orzekł Sąd Rejonowy w Łowiczu.
Tego samego dnia policjanci
zatrzymali jeszcze trzech innych
mieszkańców powiatu łowickiego,
którzy jechali rowerami, pomimo
iż mieli orzeczone zakazy sądowe:
o godz. 14.30 w Sobocie w gm.
Bielawy 32-letniego mieszkańca

W trakcie wypadku w Audi zniszczona została szyba i wgnieciony dach.

lu. Mężczyzna jednak nie był
w stanie wskazać innej osoby,
która mogłaby w tym czasie
kierować jego samochodem.
Po przeprowadzeniu policyjnego postępowania Tomaszowi D. z Zielkowic, który cudem
uniknął śmierci z wychłodzenia
i nie zabił się jadąc po pijanemu samochodem, postawiony
został zarzut prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu.
Mężczyzna skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania
się karze i przystał na zaproponowane przez Prokuraturę Rejonową warunki ukarania go.
Na te warunki również przystał
Sąd Rejonowy w Łowiczu, który wydał wyrok bez otwierania
przewodu sądowego. Tomasz
D. został ukarany grzywną
w wysokości kilkuset złotych
oraz stracił uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami
na pół roku. 
mak

tej miejscowości, o godz. 14.35
w Bąkowie Górnym 54-letniego
mieszkańca tej miejscowości oraz
o godz. 17.50 w Ostrowie w gminie
Łowicz 45-letniego mieszkańca tej
miejscowości.
Od 30 listopada do 4 marca nieznany sprawca wyważył
okno w jednym z domków letniskowych przy ulicy Porzeczkowej
w Joachimowie – Mogiły w gminie Bolimów. Zgłoszenie do policji
w Skierniewicach wpłynęło 5 marca. Nie wiadomo, czy zginęło coś
z wnętrza budynku. Zniszczenia
oszacowano na 1500 złotych. 

KRONIKA POLICYJNA | 4.03.–8.03 2010
4 marca o godz. 7.00 kierująca Fiatem 32-letnia łowiczanka
najechała na stojący przy drodze
w Błędowie w gminie Chąśno autobus marki Autosan. Została ukarana mandatem w wysokości 200 zł
i 6 punktami karnymi.
4 marca o godzinie 9.20 na
drodze w Mystkowicach w gminie
Łowicz 58-letni kierowca Peugeota
z Bielaw podczas wymijania zawadził lusterkiem o lusterko jadącego
z naprzeciwka samochodu marki
Renault Megane, którym kierował
33-letni kierowca z gminy Bielawy.
Winą za spowodowanie kolizji obar-

czono obydwóch jej uczestników.
Zapłacili mandaty po 200 zł każdy.
4 marca o godzinie 15.50 na
skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej
i Kurkowej w Łowiczu kierująca samochodem osobowym marki Seat
Cordoba 28-letnia kobieta z Bielaw,
wyjeżdżając na ulicę Kurkową, nie
udzieliła pierwszeństwa przejazdu
samochodowi marki Nissan Almera. Doszło do zderzenia pojazdów.
Kobieta została ukarana 300-złotowym mandatem i otrzymała 6 punktów karnych.
5 marca o godz. 20 w Sobocie 34-letni mieszkaniec Kutna
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Kołobrzeg | Wyprawa kajakowa

Buczyński przegrał z Bałtykiem
Buczyński chciał przepłynąć
– jako pierwszy zimą – około
100-kilometrowy odcinek z Kołobrzegu na Bornholm.
Wypłynął z kilkugodzinnym
opóźnieniem we wtorek, 9 marca po godzinie 13. Zaskoczyło
go wyjątkowo duże zainteresowanie wyprawą mediów i osób
związanych z morzem. Tym razem jednak nie udało się. Wycieńczony kajakarz po niecałych trzech godzinach został
wciągnięty na jacht i wrócił nim
do portu. Zapowiada, że będzie
próbował za rok.
– Teraz trochę odzyskałem
siły, ale nie czuję się na tyle
dobrze, żeby zaatakować teraz
jeszcze raz – powiedział nam
w środę rano Buczyński.
W czasie walki z morzem
asekurował go S/Y Eltanin –
ekspedycyjny jacht polarny,
którym dowodził Jerzy Różański. Kajakarz przerwał wyprawę po około 3 godzinach od

momentu wypłynięcia z portu.
Wiatr okazał się zbyt silny, wiał
mocno prosto w twarz. Cytując
członków załogi: „Jacht chwilami stawał prawie w pionie”.
Fale sięgały 2,5 - 3 metrów.
– Momentalnie traciło się
siły, do tego złapała mnie choroba morska i zaraz miałem pusty
żołądek. Jak mnie wyciągnęli,
to po prostu padłem wycieńczony na koję. Wyciąganie mnie
i kajaka na jacht przy tak dużej
fali to była walka o życie. Kajak
zobaczyłem dopiero w porcie
i cieszę się, że udało się go wyciągnąć bez większych uszkodzeń – powiedział nam Krzysztof Buczyński.
Buczyński jednak nie poddaje
się. – Ogólnie jest to do zrobienia, kajak jest dobry i załoga też,
może za rok spróbujemy jeszcze raz. Wróciłem z kajakiem
na morze po 20 latach i ciągle
mnie tu ciągnie – mówił następnego dnia po nieudanej próbie dopłynięcia do Bornholm.

Krzysztof Buczyński to mentor
łowiczanina Kamila Sobola,
który jest jego uczniem, obecnie także mistrzem taekwondo, który samotnie przepłynął
kajakiem Wisłę oraz opłynął
Półwysep Apeniński. Sobol we
wtorek żegnał Buczyńskiego
z nadbrzeża portowego w Kołobrzegu. – Morze to nie żarty, w tych warunkach zalanie
kajaka i woda w środku to kłopoty. Ale prawdziwy dramat
to wywrotka, która może się
skończyć hipotermią – przestrzegał Sobol.
O Krzysztofie Buczyńskim
pisaliśmy ostatnio we wrześniu ubiegłego roku z okazji
promocji jego książki „Trudna
droga Vikinga, czyli 3 razy kajakiem przez Bałtyk”, w której
opisał przygotowania i relacje
z trzech prób podjętych w latach 80-tych ubiegłego wieku
przepłynięcia kajakiem Morza
Bałtyckiego. Udało mu się to
w 1989 roku.

Michał Świderski, www.gk24.pl

Północny, zbyt silny wiatr przerwał zimową wyprawę
znanego w Łowiczu trenera taekwondo Krzysztofa
Buczyńskiego kajakiem po Morzu Bałtyckim.

Woda podmyła
drogę
Około 7 tys. zł musieli wydać
włodarze gm. Bielawy na remont drogi w Piaskach Starych,
która została zalana przez wodę.
Do zalania doszło kilkanaście dni temu, podczas roztopów zalegającego śniegu. Na
skutek podtopienia droga stała
się praktycznie nieprzejezdna,
a próbujące przejechać tamtędy auta tonęły w błocie. W akcji brali także udział strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Waliszewie, którzy przepompowywali wodę z jednej strony
drogi na drugą. 
td

Parking
już otwarty
Krzysztof Buczyński wypływa z portu.

Przygotowania do obecnej
zimowej wyprawy trwały trzy
miesiące. Pływał na Bzurze, korzystając z kajaków z przystani
w Sochaczewie. Hartował się
w czasie wyjazdów do Puszczy
Kampinowskiej.
Spał pod namiotem w minusowych temperaturach, wędrował. Wszystko po to, by zahartować organizm przed wejściem
do kajaka. – Wszystko to było

dobrą szkołą, ale gdy stanąłem
nad brzegiem morza, zobaczyłem oblodzone nadbrzeże, poczułem zimny wiatr, nogi się
pode mną ugięły, poczułem się
mały i tak właśnie będę płynął
– czując ogromną pokorę wobec natury – mówił nam przed
wypłynięciem. Z portu wyprowadził go jacht, który musiał
torować mu drogę przez zamarznięte kry. 
mak, tb

Od 2 marca parking przy ul.
Katarzynów w Łowiczu jest
już otwarty dla samochodów.
Budowa zakończyła się w roku
minionym, opóźnienie w oddaniu go do użytku wyniknęło
z powodu długotrwałości procedur formalnych.
Parking jest otwarty dla
wszystkich samochodów z wyłączeniem ciężarowych. Zaparkować mogą na nim 72 auta.
Budowa jego nawierzchni oraz
sieci kanalizacji deszczowej
kosztowała miasto 340 tys. złotych. 
tb

Domaniewice | W GOK dla pań

Gmina Bolimów | Dzień Kobiet

Rap z folklorem

Koncert i wystawa

Oryginalny misz masz artystyczny zaserwował na Dzień
Kobiet GOK w Domaniewicach. 7 marca na scenie rap
mieszał się z folklorem, a w mini–galerii królowała rzeźba sakralna. Miast kwiatka była czekoladka.
Zanim zaczęło się dziać na
scenie, życzenia wszystkim paniom złożyli wójt gminy Domaniewice Mirosław Redzisz oraz
przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Sałek.
Później sceną zawładnęli występujący tu gościnnie młodzi
ludzie z Dobieszkowa i miej-

scowa młodzież. Jedni i drudzy
na swój diametralnie odmienny
sposób. Teatrzyk Szansa z gimnazjum w Dobieszkowie zaprezentował – krótko rzecz ujmując – wyluzowaną raperską
kombinację słowno-muzyczną
traktującą o kobietach, ale nie
tylko. Młodzież przygotowała
też wiersze, piosenki i anegdoty. Skecz z niezbyt rozgarniętą
„Mariolką” w roli głównej był
najbardziej oklaskiwaną częścią
programu.
Publiczność nie szczędziła też braw na popisach wokalnych Klaudii i Adriana, w któ-

W Bolimowie kobiety
miały swoje święto...
dwa razy.

Damską publiczność do łez rozbawił wywiad z „Mariolką”.

rych wykonaniu można było
usłyszeć piosenki takie jak:
„Być kobietą” czy „Jesteś szalona”. Równie ciepło przyjęto
lokalny zespół Kalina. W dru-

giej części niedzielnego popołudnia GOK zaprosił panie na
otwarcie wystawy rzeźb sakralnych głowieńskiego artysty–
amatora Jerzego Flisa. 
ljs

W piątek, 5 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie wystąpiło małżeństwo
Joanny i Marcina Gałki-Walczykiewiczów, a w poniedziałek, 8
marca otworzono wystawę malarską autorstwa Zbigniewa
Roberta Błaszczyka – malarza
z gminy Bolimów.
– Co roku staramy się coś organizować z okazji Dnia Kobiet,
a w tym roku udało się zrobić

dwie rzeczy. W piątek około 60
pań w towarzystwie wójta gminy Bolimów wysłuchało piosenek z najsłynniejszych musicali
świata, a w poniedziałek około
40 osób wzięło udział w wernisażu wystawy zatytułowanej
„Kwiaty i (dla) Ewy” – opowiada dyrektor GOK w Bolimowie
Irena Śmigiera Milewska.
Na wystawie, którą można
oglądać w sali GOK do końca
marca, zaprezentowane zostało
około 20 obrazów z kobietami
i kwiatami w rolach głównych.
Prace są wykonane za pomocą
farb olejnych oraz pasteli.  td
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Gmina Bielawy | Jak naprawdę było na poglądowej wycieczce

Kto kłamie, a kto
mówi prawdę

Nie milknie wrzawa wokół planowanej budowy zakładu gospodarowania
odpadów w Piaskach Bankowych, o czym piszemy na naszych lamach od
kilku tygodni. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie nasiliły się protesty
przeciwników tej inwestycji. Czy jednak mają one oparcie w faktach?
cego zarządu Związku Międzygminnego “Bzura” Ryszarda
Delugę. - Wyjaśniam, że w dniu
25 lutego, kiedy miał miejsce
opisywany w artykule wyjazd
i wizyta mieszkańców gminy
Bielawy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw” w m. Ceków, w
wyjeździe tym i samej wizycie P.
Tomasz Józefowicz nie uczestniczył. Z przekazu jaki zawarty
jest w artykule, jednoznacznie

Przeciwnicy inwestycji w Piaskach Bankowych protestowali także 10 marca, blokując główne skrzyżowanie
w Bielawach. Było ich niewielu, zamieszanie na drodze też małe, bo policja zorganizowała objazdy.

wynika, że uczestniczył i dzieli
się swoimi negatywnymi wrażeniami - czytamy w liście.
Tomasza Jozefowicza nie widzieli także inni, zapytani przez
nas uczestnicy wycieczki. Tego człowieka nie było na liście wyjazdowej - mówi zastępca przewodniczącego zarządu
Związku Bzury Leszek Arkuszyński. - Autokarem na pewno
nie jechał, a czy samochodem
prywatnym, nie wiem. Ja go na

miejscu nie widziałem - dodaje
wójt gminy Bielawy Sylwester
Kubiński. Tomasza Józefowicza na terenie zakładu nie widział także sołtys Piasków Bankowych Jerzy Wiśniewski.
Jak udało nam się ustalić
w zakładzie w Cekowie, tego
dnia na teren zakładu nie wjeżdżał żaden prywatny samochód,
choć dyrekcja nie wyklucza, że
osoba prywatna mogła wejść na
teren zakładu.

Sam Tomasz Józefowicz
w dalszym ciągu utrzymuje,
że był w Cekowie. - Pojechałem tam własnym samochodem, więc na liście faktycznie
mnie nie było. W zakładzie jednak bylem, a to, że ktoś mnie
nie widzi, bo nie chce widzieć,
to jego sprawa - mówi. Tomasz
Józefowicz. - A jak ktoś mi nie
wierzy i twierdzi, że mówię nieprawdę, to niech poda mnie do
sądu - dodaje.
td

W ostatnim numerze NŁ pisaliśmy o wizycie w zakładzie zagospodarowania odpadów w Cekowie koło Kalisza, podobnym
do tego, jaki miałby powstać w
Piaskach Bankowych. 25 lutego
około 50-osobowa grupa mieszkańców pobliskich miejscowości, a także przedstawiciele władz
samorządowych i Związku Międzygminnego Bzura, głównego inicjatora powstania zakładu odwiedziła tamtejszy zakład

Po naszej publikacji zatytułowanej “Zwolennicy na tak,
przeciwnicy na nie” w redakcji
rozdzwoniły się telefony. Część
osob twierdziła, że jeden z bohaterów naszej publikacji - Tomasz Józefowicz, który w negatywnym świetle opisywał to co
rzekomo widział w zakładzie w
Cekowie, w ogóle nie był na tej
wycieczce. Do redakcji wpłynął
także oficjalny list w tej sprawie,
podpisany przez przewodniczą-

Kontrole
przewodów
wentylacyjnych

Urząd Skarbowy | Podatki

Gmina Domaniewice | Zmiana uchwały

Co trzeci już się rozliczył

Konkretne kwoty nagród

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła doroczne
wiosenne kontrole przewodów
wentylacyjnych. Powinny zostać przeprowadzone we wszystkich mieszkaniach. W drugim
tygodniu marca kontrole były
prowadzone w blokach na osiedlu Starzyńskiego, wkrótce kominiarze mają przenieść się
na osiedle Dąbrowskiego, Kostka oraz potem na Bratkowice
i M. Konopnickiej. Kontrole
prowadzą pracownicy Zakładu
Usług Kominiarskich M. Czubik z Łowicza. Posiadają przy
sobie zezwolenia ostemplowane przez spółdzielnię, które powinni okazać na żądanie.
Podczas kontroli w mieszkaniu musi być osoba pełnoletnia,
która własnoręcznym podpisem
powinna potwierdzić fakt jej
przeprowadzenia. 
mak

Około 250 osób
skorzystało
z sobotniego dnia
otwartego
w łowickim Urzędzie
Skarbowym przy
ulicy Chełmońskiego.
Najwięcej osób odwiedziło urząd rano, czekając nawet
na jego otwarcie. Po godzinie
interesanci załatwiani byli już
bez kolejki. Z dnia otwartego
korzystali przede wszystkim
podatnicy, którzy składali roczne zeznanie podatkowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się przyjmowanie zeznań
połączone z rejestracją ich
w obecności podatnika. Ta for-

ma składania rocznych zeznań
PIT cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, ponieważ
pozwala na wstępną weryfikację i wychwycenie błędów. Inni
odwiedzający urząd ograniczyli
się do pobrania formularzy PIT,
instrukcji na temat ich wypełnienia, korzystali z możliwości
uzyskania informacji na temat
zakresu działalności urzędu.
Niewiele osób skorzystało z możliwości elektronicznego składania zeznania podatkowego, a w dniu otwartym
w sali operacyjnej US w Łowiczu udostępniono w tym
celu stanowisko komputerowe,
a pracownicy służyli radą osobom zainteresowanym formą
elektroniczną.
Osobom zainteresowanym
takim rozliczeniem z fiskusem

przypominamy, że jest to możliwe poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów
www.szybkipit.onet.pl.
Podatników, którzy preferują konwencjonalną, papierową
formę, Urząd Skarbowy zaprasza w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godzinach
od 8 do 16, natomiast we wtorki w godzinach od 8 do 18. Zaplanowano także dodatkowy
dyżur w sobotę, 24 kwietnia
w godz. 9-13. W ostatnim tygodniu składania rozliczeń
rocznych, tj. od 26 do 30
kwietnia, urząd czynny będzie
od godz. 8.00 do 18.00.
Na dzień 8 marca do łowickiego urzędu wpłynęło około
8 tys. zeznań rocznych, co stanowi około 30% wszystkich
tych rozliczeń. 
mwk

Na sesji 2 marca Rada
Gminy Domaniewice
zmieniła podjętą miesiąc
wcześniej uchwałę
w sprawie wyróżnień i nagród
za wysokie osiągnięcia
we współzawodnictwie
sportowym.
Wprowadzenie zmian do poprzedniej uchwały okazało się
konieczne po kontroli przeprowadzonej przez wydział prawny wojewody łódzkiego, który
wytknął radzie, że wcześniej
nie określiła precyzyjnych kwot
nagród, a jedynie wskazała ich
górną granicę, praktycznie pozostawiając ustalenie wysokości wójtowi. Przypominamy,
że pierwotnie nagroda pieniężna pierwszego stopnia mogła
wynosić do 200% minimalneREKLAMA

Rzut okiem | Uwaga na lód pokrywający Malinówkę
Jeden z naszych czytelników zwrócił nam na niebezpieczne obecnie
miejsce w Parku Błonie w Łowiczu.
Minusowe temperatury i opady
śniegu sprawiły, że rozlewiska
w parku i rzeczka Malinówka, która
przez niego płynie, zostały pokryte niezbyt grubą warstwą lodu. –
Właściwie to nie widać, gdzie jest
płytkie rozlewisko, a gdzie koryto
rzeczki – zauważył. Sprawdziliśmy,
pokrywający wodę lód jest obecnie niebezpieczną pułapką. Ukryte
pod lodem, głębokie na ponad 1,5
m koryto Malinówki znajduje się
zaledwie 2 - 3 metry od chodnika
przy ulicy Starorzecze. Ten nie jest
niczym odgrodzony od parku. Największe obawy powinni mieć rodzice kilkuletnich dzieci, samotnie
puszczonych do parku. Zabawa na
tym lodzie może się skończyć tragicznie. 
tb

go wynagrodzenia w minionym
roku, nagroda drugiego stopnia
– do 100%, a łączna suma nagród dla jednego zawodnika nie
mogła przekroczyć 300% kwoty bazowej.
We wprowadzonej jednogłośnie na sesji 2 marca zmianie ustalono wysokość nagrody
pierwszego stopnia (za osiągnięcia we współzawodnictwie
międzynarodowym) na 2.500 zł,
a nagrody drugiego stopnia (za
osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym) na 1000 zł.
Łączna suma nagród uzyskanych przez jednego zawodnika nie może przekroczyć 5000
zł. Z wnioskiem o uhonorowanie konkretnego sportowca powinien wystąpić do gminy klub
sportowy, który on reprezentuje, lub dyrektor szkoły, do której
zawodnik uczęszcza. 
ewr
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- raport na str. 8

Łowicz | Zakład Energetyki Cieplnej

Miasto nie przejmie udziałów w ZEC
Miasto Łowicz nie
przejmie udziałów
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w Zakładzie
Energetyki Cieplnej
w Łowiczu, co
postulował fundusz.
To oznacza, że ponad 50 %
udziałów należących do łódzkiego funduszu niebawem może
przejść w prywatne ręce.
Zdaniem burmistrza Łowicza
Krzysztofa Kalińskiego miasto
nie ma pieniędzy na taką inwestycję. Burmistrza poparli radni miejscy, którzy na sesji miejskiej 25 lutego jednogłośnie
podpisali się pod listem do prezesa WFOŚiGW w Łodzi Andrzeja Budzyńskiego.
– Trzy razy rozmawialiśmy
z burmistrzem Łowicza i proponowaliśmy przejęcie naszych
udziałów. Niestety, włodarze
miasta Łowicza nie wyrażają
takiej woli. Więcej propozycji
z naszej strony już nie będzie
– mówi zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Andrzej Czapla.

– Czekamy teraz na zgodę zarządu wojewódzkiego i będziemy ogłaszać przetarg na zbycie
udziałów prywatnemu inwestorowi lub inwestorom – dodaje.
Przypomnijmy, że sprawa
przejęcia udziałów należących
do funduszu przez miasto ciągnie się już od kilku miesięcy.
9 grudnia minionego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z Łodzi zaproponował władzom
miasta Łowicza możliwość wykupu jego udziałów w spółce Zakład Energetyki Cieplnej
w Łowiczu.
Aktualnie miasto posiada
w ZEC 3957 udziałów, co daje
mu 49%, natomiast WFOŚ jest

Miasta nie stać na
taką inwestycję, jak
również na wiążące
się z nią dalsze
dokapitalizowanie
spółki w najbliższej
przyszłości.

właścicielem 51 %, czyli 4142
udziałów. Miasto ma jednak
jeszcze do wprowadzenia kolejnych 1055 udziałów z racji
tej, że jest właścicielem urządzeń i budynków, które ZEC
użytkuje, a które mają być
wprowadzone do spółki. Realna wartość udziałów funduszu została wyceniona na około 8.120 tys. zł.
Jeszcze pod koniec minionego roku burmistrz miasta spotkał
się dwukrotnie z przedstawicielami ZEC-u oraz funduszu, ale
do żadnych konkretów nie doszło. 25 lutego podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Łowiczu
burmistrz przeczytał list będący
oficjalnym stanowiskiem władz
miasta w tej sprawie, w którym jasno przedstawia, że miasto nie ma zamiaru wykupywać
tych udziałów. Radni miejscy
jednogłośnie poparli treść listu
i zgodzili się na wysłanie go do
WFOŚiGW w Łodzi. – Miasto
Łowicz nie jest zainteresowane
nabyciem od funduszu udziałów w spółce ZEC w Łowiczu
przede wszystkim ze względów
finansowych. – Miasta po prostu nie stać na taką inwestycję,
jak również na wiążące się z nią
dalsze dokapitalizowanie spółki
w najbliższej przyszłości – tłu-

Kotłownia przy Syntexie to główny obiekt łowickiego ZEC i źródło
ciepła dla większości łowickich osiedli.

maczy swą decyzję burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński. –
Proponuję, aby dokapitalizować
spółkę poprzez wprowadzenie
pozostałej części aportu. Władze miasta dopełnią wszelkich
czynności, jakie okażą się niezbędne, aby operacja ta w sposób korzystny została oceniona
przez potencjalnych inwestorów.

Burmistrz oferuje przekazanie potencjalnym inwestorom
uchwały intencyjnej Rady Miasta w Łowiczu, która zapewnia
o fakcie, że rada z przychylnością oczekuje nabywcy udziałów od funduszu. Dodatkowo
burmistrz jest upoważniony do
podpisania z funduszem umowy intencyjnej, która zawierałaby zobowiązanie gminy miasta

Łowicz | Parking przy starostwie

Gmina Łowicz | Inwestycje

Mniej miejsca dla interesantów

Budowa stacji, sieci
wodociągowej i kanalizacji

Od poniedziałku,
8 marca parking
pomiędzy budynkiem
starostwa w Łowiczu
a gmachem Powiatowego
Urzędu Pracy będzie
dysponował ograniczoną
ilością miejsc
parkingowych.

REKLAMA

Odczują to szczególnie interesanci, którzy kierują się do Wydziału Komunikacji z racji dokonywania rejestracji pojazdu.
Powodem ograniczenia ilości miejsc parkingowych jest
rozpoczęcie przebudowy parkingu z włączeniem dodatkowo
pozyskanej przestrzeni po rozbiórce starych garaży. Inwestycję realizować będzie na zamówienie starostwa łowicka firma
Budomix s.c. Tyszkowski i Gór-

ski. Firma ma zdjąć obecną nawierzchnię, wykonać podbudowę i położyć nową z betonowej
kostki brukowej. W wyniku prac
liczba miejsc parkingowych nie
ulegnie zwiększeniu, niemniej
teren zostanie uporządkowany.
Prace mają potrwać do 20
maja. Do tego czasu warto pamiętać, by miejsc parkingowych
w okolicach starostwa szukać
np. od strony garaży przy os.
Dąbrowskiego. 
tb

Oferty w przetargu na budowę stacji uzdatniania wody
w Niedźwiadzie wraz z budową
sieci wodociągowej dla Niedźwiady, Klewkowa, Świeryża
Pierwszego, Świeryża Drugiego i Goleńska oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Klewkowie
i Niedźwiadzie będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Łowicz do 1 marca.

Ta duża inwestycja wodno–
kanalizacyjna jest współfinansowana z pieniędzy unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 milion 700 tys. zł.
W ramach tej inwestycji sieć
wodociągowa wraz z przyłączami zostanie przebudowana
i rozbudowana w Niedźwiadzie, Klewkowie, Świeryżu

Łowicz wobec funduszu na wyrażenie zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego w spółce w ten sposób, aby nabywca
udziałów uzyskał pakiet większościowy na Zgromadzeniu
Wspólników. W liście czytamy także, że gmina miasto Łowicz jest zainteresowana podpisaniem umowy inwestycyjnej
z przyszłym inwestorem.
Dla władz funduszu takie
postawienie sprawy jest jednoznaczne ze sprzedażą 51 %
udziałów w prywatne ręce. –
Czekaliśmy i tak długo, więcej
podejść nie będzie. Trochę dziwi mnie decyzja miasta, bo za
2 lata może się okazać, że prywatny inwestor, który przejął
ZEC, będzie chciał skonsumować zyski, a co to oznacza dla
przeciętnego mieszkańca, każdy wie. Nie chcę sugerować,
że ceny wzrosną, ale może być
różnie. Nie wydaję mi się, żeby
Urząd Regulacji Ciepła blokował ewentualne podwyżki –
mówi Andrzej Czapla. – Jakby
miasto przejęło od nas udziały, to mieliby 100 % udziałów.
Miasto mogłoby inwestować
w rozwój ciepłownictwa i czerpać z tego zyski. Ja nie będę
jednak komentował tej decyzji
– zastrzega Andrzej Czapla.  td

Pierwszym i Drugim. Dotychczasowe rury azbestowo–cementowe zostaną zastąpione
rurami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Również zostanie przebudowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody.
Obok niej powstaną dwa zbiorniki wyrównawcze po 100 metrów sześciennych każdy. – Do
tej pory stacja była prowadzona
przez konserwatora, teraz jej
praca będzie regulowana elektronicznie – mówi wójt gminy
Łowicz Andrzej Barylski.
Firmy, które chcą stanąć do
przetargu, muszą wnieść wadium w wysokości 45 tys. zł.  jr

Gmina Łowicz | Wywóz śmieci

Dlaczego pękają pojemniki na śmieci
26 mieszkańców gminy Łowicz zrezygnowało
w ubiegłym roku z wywozu śmieci przez firmę Eko-Serwis
i posiadania pojemników.
Przy wypowiadaniu umów
tłumaczyli, że nie produkują
śmieci i dlatego nie mają czego wywozić. – Nie jesteśmy
w stanie nic z tym zrobić, ponieważ nie możemy udowodnić,
że tak nie jest – odparła pracownik Urzędu Gminy Łowicz Katarzyna Kędzia, która zajęła się
tym problemem na sesji Rady
Gminy 24 lutego.
Innym problemem jest to, że
pojemniki na śmieci firmy Eko
-Serwis – szczególnie zimą –

bardzo często pękają na krawędzi łączącej dwie ich ścianki. Większość osób nie wie, że
można je bezpłatnie wymienić,
myśląc, że będą musiały kupić nowy pojemnik, którego
cena wynosi ok. 100 zł – dlatego często nikt nie kwapi się ich
wymienić.
Każdy klient firmy EkoSerwis może bezpłatnie wymienić uszkodzony pojemnik.
Przyczyn uszkodzeń jest wiele – m.in. zbyt dużo upcha-

nych śmieci, wilgotne odpady
czy niskie temperatury występujące zimą. Wszystko to osłabia plastik, z którego wykonany
jest pojemnik, a ten pęka przy
opróżnianiu go przez maszynę.
Chodzi o to, że jest on podnoszony przez urządzenie, które
mocno potrząsa pojemnikiem
i puka nim w taki sposób, by
śmieci wyleciały, a im trudniej
opróżnić pojemnik, tym więcej
maszyna nim uderza, a to z kolei powoduje uszkodzenia.

Pierwsze pojemniki mieszkańcy dostali w 2000 r. i powinni je użytkować jeszcze przez
kilka następnych lat. Jednak
niektóre z nich nadają się już do
wymiany. Mimo wszystko takich sytuacji w skali całego łowickiego rejonu jest niewiele.
Jeżeli ktoś ma uszkodzony pojemnik, należy po jego
opróżnieniu umyć go i przyjechać z nim do siedziby Eko
-Serwis przy ulicy Nadbzurzańskiej 1/3. Tam otrzyma się bezpłatnie nowy pojemnik. Można to zrobić od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 16.00,
a w poniedziałki i w czwartki
do godziny 17.00. 
jr
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Teresa Borkowska
- niezwykła naczelnik.
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Wspomnienie pośmiertne. str. 14-15

Łowicz | Bałagan na dworcu

Gruz, śmieci i stary sedes
witały podróżnych
Resztki niezabezpieczonych
ścian i metalowej konstrukcji wiaty, sterta gruzu, resztki
metalowego pokrycia dachowego, styropianu, śmieci i stary, brudny sedes – to obraz jaki
jeszcze kilka dni temu „witał”
pasażerów kolei, którzy schodzili kładką nad torami w stronę dworca PKS i ulicy 3 Maja
w Łowiczu.
Rozbiórka starego, niewykorzystywanego od wielu miesięcy budynku stojącego pomiędzy
poczekalnią i kasą PKS a stanowiskami autobusowymi rozpoczęła się jeszcze przed większymi mrozami na przełomie 2009
i 2010 roku. Zakończyła się dopiero kilka dni temu.
– To nie jest nasz budynek
i nigdy nasz nie był, a cierpi na
tym również nasz wizerunek.
Będziemy monitować o szybsze uprzątnięcie tego bałaganu. Cały dworzec PKS to teren
dzierżawiony od PKP – tłumaczył zastępca kierownika łowickiej placówki komunikacji autobusowej PKS Jerzy Żyto, do
którego kilka dni temu zwróciliśmy się z zapytaniem o to, dlaczego obok ich dworca panuje
taki nieporządek.
Z takim samym zapytaniem
skierowaliśmy się więc do naczelnika Sekcji Nieruchomości
w Łowiczu łódzkiego Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami spółki PKP – Nierucho-

Miasto dołoży
powiatowi
700 tysięcy złotych przekaże miasto Łowicz powiatowi
łowickiemu. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej – ul. Chełmońskiego w Łowiczu.
Jest to współfinansowanie
odtworzenia nawierzchni drogi i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej, jaką miasto
przeprowadziło w minionym
roku. Inwestycja będzie prowadzona przez powiat łowicki.  td

Radziecka
przekazana
ZUK w Łowiczu otrzymał
zlecenie z ratusza na realizację kolektora kanalizacji sanitarnej w części nieutwardzonej
ul. Radzieckiej. W sumie ma
powstać 250 m kanalizacji, do
której podłączonych zostanie 8
posesji. ZUK za realizację prac
otrzyma 100 tys. zł.
Prace rozpoczną się późną
wiosną, zakład ma obecnie do
wykonania jeszcze sieć kanalizacji w ulicach Bolimowska,
Filtrowa, Wspólna i kanalizację deszczową przy osiedlu
Czajki. 
tb

Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Nowe tereny mieszkaniowe
Podczas sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25 lutego radni
miejscy podjęli dwie uchwały
dotyczące zmian miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza. Obydwie
były podjęte na wnioski dwóch
prywatnych inwestorów.
Pierwsza dotyczyła zmiany
obszaru urbanistycznego części
Śródmieścia w rejonie ulic Jagiellońskiej i Chrobrego, a druga zmiany obszaru Zielkówka
w rejonie ul. Magazynowej.
Na pierwszym z obszarów
właściciel prywatnej działki
przy ul. Jagiellońskiej 16 prosił
o przesunięcie nieprzekraczalnej
do tej pory linii zabudowy swojej nieruchomości po wschod-

nią ścianę istniejącego budynku
mieszkalnego. Inwestor chciał
rozbudować ten budynek w kierunku ul. Chrobrego, co uniemożliwiała mu istniejąca linia
zabudowy. Zmiana miałaby służyć lepszemu wykorzystaniu
działek, chociażby pod zabudowę mieszkalną.
W drugim przypadku właściciel nieruchomości przy
ul. Magazynowej 9b wystąpił
z prośbą o możliwość realizacji lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku usługowym.
W obu przypadkach radni podjęli uchwały o zmianie zagospodarowania przestrzennego,
co oznacza, że będą tam mogły

Łowicz | Rekreacja

Nowe obiekty na Błoniach
Sterta śmieci i resztki rozebranego budynku witały przez kilkanaście dni podróżnych schodzących z kładki
nad torami przy dworcu PKP Łowicz Główny

mości Jana Stelmachowskiego,
która zawiaduje tym terenem.
Tam również nie umiano nam
odpowiedzieć wprost na pytanie kiedy bałagan zniknie z okolic dworców. – Owszem, jest to
nasz teren, ale sam obiekt był
naniesieniem dzierżawcy. Umowa jest taka, że dopóki obiekt
całkiem nie zniknie i teren nie
zostanie uprzątnięty, dzierżawca
ze Skierniewic jest zobowiązany płacić nam czynsz dzierżawny – powiedział nam naczelnik
Stelmachowski. Kiedy to ostatecznie nastąpi nie był w stanie

odpowiedzieć. Administrator
już kilkakrotnie przypominał
dzierżawcy o konieczności dokończenia rozbiórki budynku
i uprzątnięcia terenu. – Rozumiem, że duże mrozy mogły
być przeszkodą, żeby prowadzić
tego typu roboty, ale teraz też
tam się niewiele działo. Aż się
prosi, żeby to szybko skończyć.
Będziemy ponownie monitować w tej sprawie – powiedział
nam naczelnik Stelmachowski.
W sprawę bałaganu, który
witał przyjezdnych zaangażował się również ratusz. – Gdy

zobaczyłem tę ruderę kilka dni
temu, to się przeraziłem. Przeprowadzona tam zostanie kontrola przez pracownika Wydziału Spraw Komunalnych
w porozumieniu z policją. Na
miejsce pójdzie pracownik zajmujący się kontrolą stanu czystości w okolicach posesji.
Dłużej nie będziemy czekać.
Widocznie potrzebny jest mandat za zaśmiecanie, żeby przyspieszyć sprawę – powiedział
nam wiceburmistrz Bogusław
Bończak. Śmieci wreszcie zostały uprzątnięte. 
mak

Łowicz | Miejsca parkingowe

REKLAMA

Autobusy walczą
o miejsce przed ratuszem
W roku ubiegłym –
tuż przed sezonem
turystycznym – z parkingu
na Starym Rynku
wydzielono miejsca
postojowe dla autobusów
przywożących wycieczki
turystyczne do Łowicza.
Wraz z wydzieleniem tego
miejsca pojawił się jednak problem, bo pusta przestrzeń przed
głównym miejskim urzędem aż
kusi, by zatrzymać na niej samochód. I niestety, często tak
się dzieje. Jeden z mieszkańców Łowicza zwrócił nam
uwagę na ten problem w swoim liście.
Jak nam powiedział naczelnik wydziału promocji łowickiego ratusza Artur Michalak
– nawet w ferie zdarzały się sytuacje, gdy autobus podjeżdżał
na parking i nie mógł się zatrzymać, odjechał i szukał miejsca
do zaparkowania gdzie indziej –

Jeszcze kilka dni temu parking pod ratuszem był całkowicie opanowany przez samochody osobowe.

zgadzam się, że nie tak powinno być – mówi Michalak.
Zdaniem burmistrza Krzysztofa Kalińskiego jest to problem
znany też łowickiej policji, bo
ratusz zgłaszał konieczność
kontrolowania parkingu dla autobusów. – Chcielibyśmy, by interesanci parkowali swoje auta
na Starym Rynku i na zapleczu ratusza od strony ul. Staro-

Do końca maja w parku Błonie powstaną nowe obiekty
sportowo–rekreacyjne. To efekt
zakończenia 25 lutego przetargu na przeprowadzenie tej inwestycji. Przetarg wygrał Zakład
Usługowy Budra z Łowicza,
który wykona inwestycję za
kwotę 1,844,612,42 zł. Zakład
Rafała Wacha pokonał ośmiu
konkurentów. Na 12 ha, na których znajduje się park, powstanie szereg nowoczesnych obiektów sportowo–rekreacyjnych,
przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży
– Do końca maja inwestycja
ma zostać zakończona. Będzie
to więc taki prezent na Dzień

rzecze. Tam jest naprawdę duży
parking, który pomieści bardzo
dużo aut – zachęca burmistrz
Kaliński.
W miniony piątek samochodów na miejscu dla autobusów było już mniej, może
dlatego, że nie było tak już
śniegu, który przykrywał wymalowane na kostce linie z napisem BUS. 
tb

Dziecka – mówi burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.
Będzie tam skate park, dwa
place zabaw dla najmłodszych
milusińskich i ich nieco starszych kolegów, dwa boiska do
siatkówki, w tym do plażowej
odmiany tej popularnej gry oraz
boisko do gry w koszykówkę.
Do tego zamontowane zostaną nowe ławeczki i kosze na
śmieci. Większość tych obiektów powstanie w zachodniej
części parku, w pobliżu „szkiełek”, muszli koncertowej i ul.
św. Floriana. W międzyczasie
ma także zostać rozstrzygnięty
przetarg na zagospodarowanie
zieleni w parku. 
td
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Gmina Łowicz | Problem bezpańskich zwierząt

Potrzebne jest schronisko
– Tylko przez ostatnie
dwa miesiące wydaliśmy
7 tys. złotych na bezpańskie
psy – mówił na sesji Rady
Gminy Łowicz 24 lutego
wójt gminy Łowicz Andrzej
Barylski. – Za utrzymanie
jednego zwierzaka
w miejskim schronisku
płacimy ponad 8 zł
dziennie, bo tyle wynosi
stawka żywieniowa.
Wójt przyznał, że najgorzej
jest z wyłapaniem wałęsających
się zwierząt. – Zanim pracownicy Zakładu Usług Komunalnych je złapią, czasami muszą
wyjechać kilka razy – dodaje.
– Najbardziej drażni mnie to, że
przecież te zwierzęta nie biorą
się znikąd. Są to bardzo często
szczeniaki wiejskich psów, których nie chcą zatrzymać gospodarze. A przez to gmina ma ręce
pełne roboty.
Gmina Łowicz już od dwóch
lat ma podpisaną umowę
z miejskim ZUK na wyłapywanie psów i umieszczanie ich
w schronisku. – Ostatnio mieliśmy np. taki przypadek, że dopiero trzecia dawka leku usypiającego psa zadziałała, a to
podraża całe przedsięwzięcie
– dodał Barylski. Przy każdym
łapaniu zwierząt musi być także
lekarz weterynarii, któremu płacona jest stawka kilkudziesięciu
złotych, należy dodać jeszcze
koszty leku usypiającego, któREKLAMA

Schronisko miało powstać w Sokołowie w gminie Kiernozia. Wcześniej, do maja 2007 r. istniało.
tu składowisko padliny.

ry jest konieczny, by psa złapać
i umieścić w schronisku, oprócz
tego transport, a na zakończenie koszty pobytu w schronisku.
Radni i sołtysi, kiedy usłyszeli, ile pieniędzy zostało już
przeznaczonych na bezpańskie
zwierzęta, nie kryli oburzenia.
– To w takim razie trzeba wybudować schronisko, innego
wyjścia nie ma – mówił radny z Popowa Grzegorz Koza.
– Przypominam, że wójtowie

wszystkich gmin naszego powiatu chcieli schroniska, ale
mieszkańcy Sokołowa w gminie Kiernozia, gdzie miałoby
ono powstać, wyrazili ostry
protest – przypomniał Barylski
– A oprócz wójta Kaźmierczaka nikt inny nie wyszedł do tej
pory z propozycją, by u niego
takie schronisko powstało.
Barylski przyznał, że na terenie gminy Łowicz nie ma miejsca, gdzie by mogła powstać
taka placówka. Przypomnijmy,

że wójt gminy Łowicz deklarował, że pokryje koszty dokumentacji budowy schroniska.
Barylski popiera nadal budowę jednej placówki dla zwierząt
z wszystkich terenów wiejskich
powiatu łowickiego – bowiem
koszty jej utrzymania rozłożyłyby się wówczas na wszystkie
gminy, jednak żaden wójt od
ponad roku nie wyszedł z propozycją, by to na terenie jego
gminy miało powstać schronisko. 
jr

Jamno | Budowa kompleksu sportowego

Wybrano wykonawcę prac
Firma GKL Grzegorza
Kopiczyńskiego
z miejscowości Nowe
Miasto Lubawskie
wygrała przetarg
na budowę kompleksu
sportowego w Jamnie.
Spośród siedmiu oferentów
miała najkorzystniejszą cenę
– ponad 1 milion 115 tys. zł.
Oprócz niej do przetargu stanęły firmy z Warszawy, Łodzi,
Zduńskiej Woli, Gostynina,
a nawet z zachodniej Polski: ze
Szczecina i Suchego Lasu leżącego niedaleko Poznania.
Do końca tego tygodnia ma
zostać ustalony termin rozpoczęcia prac. – Powiem szczerze, że mam duże obawy, ponieważ cena, jaką firma ta
oferuje, jest bardzo niska –
mówi wójt Barylski. – Dlatego przed podjęciem decyzji dzwoniłem m.in. do wójta
jednej z gmin, w której rów-

nież ta firma robiła podobną inwestycję i powiedział
mi, że jest on zadowolony.
W rozstrzygniętym przetargu
tylko cena decydowała o jego
rozstrzygnięciu.
Prace mają zakończyć się
jeszcze w tym roku – do 29
października. W tym czasie
w Jamnie, na terenie dotychczasowego boiska obok Domu
Ludowego ma powstać boisko
do piłki nożnej o nawierzchni
trawiastej, boisko wielofunkcyjne, wiata dla zawodników,
budynek socjalny, parking, trybuny dla 210 widzów, plac zabaw, plac postoju dla rowerów,
chodnik. Cały kompleks sportowo–rekreacyjny ma zostać
oświetlony i ogrodzony.
Inwestycja ta ma zostać pokryta prawie w połowie z pieniędzy Unii Europejskiej, bowiem gmina Łowicz jeszcze
w ubiegłym roku uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości pół miliona
złotych. 
jr

Łowicz | Nieruchomości

Działki niesprzedane
Trzeci przetarg na sprzedaż
trzech działek budowlanych
przy ul. Włada w Łowiczu nie
spotkał się z zainteresowaniem
nabywców. Do 1 marca nie
wpłynęła żadna oferta i licytacja zaplanowana na 4 marca nie
odbyła się. Na dniach zostanie
ogłoszony kolejny przetarg. Za-

stępca naczelnika ratuszowej
geodezji Jarosław Majka powiedział nam, że ceny w kolejnym przetargu zostaną obniżone o ok. 5 tys. zł. Będą wynosić
80 tys. zł dla każdej z dwóch
działek liczących po 777 m2,
92 tys. zł dla działki o powierzchni 874 m2. 
tb

Kocierzew Południowy | Inwestycje

Kto zrobi nowe chodniki i parking
Firma Wik–Kost Grzegorza
Panuszewskiego z Lenartowa
z gminy Kocierzew Południowy złożyła najtańszą ofertę do
przetargu na budowę i wymianę chodników w Kocierzewie
Pd. oraz na budowę nowego
parkingu przy Urzędzie Gminy.
Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w tym tygodniu, prace mają zostać wyko-

nane do 28 maja. Na przetarg,
który otwarty został 29 stycznia, wpłynęła rekordowa ilość
18 ofert.
Prawidłowych było 15 ofert,
których rozbieżność cenowa
wynosiła od 208 tys. zł brutto
w przypadku firmy z Lenartowa do ponad 336 tys. zł w przypadku łódzkiej spółki Dromos.
W przyszłym tygodniu plano-

Gmina Bielawy | Inwestycje

Jaki los komisariatu
Budynek posterunku policji
w Bielawach jest bliski przejścia w ręce gminy. Taką decyzję podjęto na sesji Rady Gminy Bielawy 23 lutego. Zdaniem
wójta gminy zarówno gmina, jak
i komenda wojewódzka chce,
aby budynek należał do gminy.
Aktualnie budynek należy do
Skarbu Państwa i jest w użyczeniu policji. – Chcemy przejąć
cały budynek. Dwa pomieszczenia z zapleczem socjalnym,
a także garaż należałyby do po-

licji – tłumaczy wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński.
Sprawa przejęcia budynku ciągnie się już od kilku lat.
– Była już wstępna umowa, ale
komenda wojewódzka się wycofała. W ubiegłym roku wystosowali do nas list z prośbą
o przejęcie. Teraz radni zgodzili się, żeby to zrobić. Musimy
jeszcze sprecyzować warunki
umowy – dodaje wójt.
Warunkiem
gminy
jest
przejęcie budynku za darmo

wane jest również rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę
Gminnej Biblioteki Publicznej o salę konferencyjną. Na
ten przetarg wpłynęło 8 ofert.
W tym przetargu najtańszą
ofertę złożyła firma Tobud
z Domaniewic – 531 tys. zł, najdroższą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stalbud z Płocka –
843 tys. złotych.
mwk

w zamian za bezpłatne wynajmowanie pomieszczeń dla stróżów prawa. – My będziemy
przeprowadzać remonty i ponosić koszty utrzymania budynku,
a policja będzie nieodpłatnie
korzystała ze swoich pomieszczeń. Takie są nasze warunki.
Wcześniej były różne propozycje ze strony policji, jak chociażby dofinansowanie zakupu samochodu. Na to nas nie
było jednak stać – zaznacza
wójt, który czeka teraz na odpowiedź z komendy wojewódzkiej. – Myślę, że się wreszcie
dogadamy, bo dobra wola jest
w tej chwili z obu stron – kończy Sylwester Kubiński. 
td
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Raport
Łowicz | Edukacja przedszkolna

Nabór do przedszkoli
rozpoczęty
Opiekunowie i rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat
mogą już od tygodnia wypełniać wnioski w sprawie
przyjęcia swoich pociech do łowickich przedszkoli.
W Łowiczu działa siedem
placówek publicznych: przedszkole nr 1 przy ul. Ułańskiej,
nr 2 na os. Starzyńskiego,
nr 4 przy ul. Sikorskiego,
nr 5 przy ul. Chełmońskiego,
nr 7 na os. Górki oraz nr 10
przy ul. Księżackiej oraz dwa
prywatne punkty przedszkolne. Od września ma zacząć
funkcjonować również przedszkole diecezjalne. Na chwilę obecną przygotowano 755
miejsc w publicznych placówkach. Na razie nie ma tłoku.
Trzeba bowiem podkreślić, że
nie liczy się kolejność zgłoszeń. Trzeba to po prostu zrobić do 31 marca.

Żeby dzieci mogły zostać
przedszkolakami
publicznej
placówki, musi być spełnionych kilka warunków – m.in.
dziecko musi mieć odpowiedni
wiek – od 3 do 6 lat, oboje rodzice powinni pracować i być
mieszkańcami Łowicza. Szczegółowy regulamin dostępny jest
w każdym przedszkolu, w którym również można uzyskać
formularz wniosku. W tym roku
wnioski są wszędzie identyczne. – Chcieliśmy je ujednolicić, by dla rodziców było jasne,
że wszędzie obowiązują takie
same warunki przyjęcia dziecka do placówki – mówi dyrektor Zakładu Obsługi Przedszko-

li Joanna Mostowska. Bo choć
dotychczasowe formularze różniły się trochę od siebie, to była
to różnica bardziej wizualna niż
merytoryczna. Wszystkie wnioski były bowiem opracowywane
na podstawie indywidualnego
statutu każdego przedszkola,
a ten z kolei zgodny jest z rozporządzeniami ministra edukacji.
W tegorocznym wniosku
nowe są dwie rzeczy: zgoda
bądź jej brak na badanie dziecka
przez logopedę i psychologa zatrudnionych w przedszkolu oraz
to, że w przypadku niezgłoszenia się dziecka do przedszkola
1 września i braku pisemnej in-

Przedszkole nr 3. Większość najmłodszej grupy stanowią czterolatki.

formacji o przyczynie nieobecności w ciągu 10 dni – dziecko
zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia
do przedszkola.
Wypełniony dokument należy złożyć w danej placówce
do końca marca. Pierwsza połowa kwietnia to kwalifikowaREKLAMA

Przedszkole ruszy od września. Prace modernizacyjne przebiegają w szybkim tempie.

Łowicz | Przedszkole diecezjalne

Trwają prace adaptacyjne
W ciągu pierwszego tygodnia
naboru do nowego przedszkola
diecezjalnego, jakie od września
ma powstać przy ul. Seminaryjnej w Łowiczu, przyjęto około
połowę dzieci. – Zainteresowanie placówką jest naprawdę duże
– mówi ks. Bogumił Karp, ekonom diecezji łowickiej. – Zgłaszają się rodzice dzieci i osoby
poszukujące pracy, zwłaszcza
na stanowiskach pomocniczych.
Takich pracowników nie będziemy jednak zatrudniać, bo nie ma
takiej potrzeby.
O nowym łowickim przedszkolu pisaliśmy kilka tygodniu
temu. Przypomnijmy, że będzie
to placówka prowadzona przez
siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Przedszkole przeznaczone będzie dla 75 dzieci 3, 4
i 5–letnich. Każda z grup wiekowych będzie miała odrębną salę.

Jak długo będzie ono czynne –
zostanie ustalone po rozpoznaniu potrzeb rodziców. Można
się jednak spodziewać, że dzieci
będą w nim przebywać między
godz. 8 .00 a 16.00.
Będzie to drugie diecezjalne przedszkole. Placówka tego
typu istnieje od kilku lat w Sochaczewie. Odpłatność za pobyt
jednego dziecka wynosi około
300 zł miesięcznie. Podobny będzie koszt ponoszony przez rodziców przedszkolaków z Łowicza. W Łowiczu lista dzieci do
każdej z grup wypełniła się do
połowy po pierwszym tygodniu
zapisów.
W lutym rozpoczęto już prace modernizacyjne pod kątem
przedszkola. W pierwszej kolejności były to prace w budynku
Radia Victoria, w którym trzy
lub cztery siostry – przedszko-

lanki będą mieszkać. Obecnie
trwają również prace w gmachu Kolegium Teologicznego, w którym mieścić się będzie przedszkole. Największa
sala wykładowa w tym budynku dzielona jest na 3 sale dydaktyczne dla dzieci, z kolei
czwarta sala powstanie z powiększenia mniejszej sali o dwa
sąsiadujące z nią pomieszczenia. Prowadzone są prace w łazienkach.
Rozpoczęcie prac na zewnątrz planowane jest wiosną.
Plac zabaw dla dzieci powstanie
od strony boiska.
Nabór trwać będzie do końca marca. Wyznaczono już termin spotkania z rodzicami przyjętych do przedszkola dzieci.
Odbędzie się ono 20 kwietnia
w jednej z sal przy seminaryjnej
bibliotece. 
mwk

nie dzieci do przedszkola przez
komisje. Każda komisja składać się będzie z dyrektora danej
placówki, dwóch nauczycieli oraz dwóch przedstawicieli
Rady Rodziców. Potem przygotowane listy zostaną przekazane do Zakładu Obsługi
Przedszkoli. Do końca kwiet-

nia zostaną ustalone ostateczne
listy. Rodzice tych dzieci, które
już w tym roku szkolnym chodziły do przedszkola, muszą
złożyć wnioski o ich przyjęcie
na kolejny rok. Jest to formalność, ale ma ona umożliwić rodzicom m.in. wybór dowolnej
placówki co roku. 
jr
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nauczyciele z niezwykłej
szkoły Staszewskiego

Punkt zapalny

grali dla uczniów. str. 21

Gmina Domaniewice | Apel radnego Szymajdy

By sala była dostępna
O udostępnienie sali gimnastycznej w gimnazjum
w Domaniewicach wszystkim chętnym grupom
sportowców apelował na sesji Rady Gminy
2 marca nauczyciel wychowania fizycznego
w tej szkole, trener i opiekun UKS-u, społecznik
i radny powiatowy Mieczysław Szymajda.
Z wypowiedzi Mieczysława
Szymajdy, notabene pierwszego trenera olimpijczyka z Domaniewic Zbigniewa Bródki,
wynikało, że w połowie stycznia dyrekcja szkoły odmówiła udostępniania sali siedmiu
zewnętrznym grupom z uwagi na fakt, że pobierane opłaty
nie starczały nawet na pokrycie
kosztów jej oświetlenia. Skutki
tej decyzji skupiły się na trenerze, gdyż to jemu zaczęli skarżyć się sportowcy z wszystkich korzystających dotąd z sali
amatorskich zespołów.
Koronnym argumentem Szymajdy za udostępnieniem sali
jest potrzeba wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu. Potrzebę ten on sam od 30
lat realizuje społecznie, opiekując się UKS-em, a w sezonie jesienno-zimowym organizując
przy szkole lodowisko. Efektem
działalności Szymajdy są znakomite rezultaty osiągane przez
jego uczniów w zawodach powiatowych i wyższej rangi.
– Nie żądałem i nie żądam
wynagrodzenia za swoją pracę w klubie. Robię to, bo chcę
to robić. Trzeba inwestować
w dzieci. Apeluję, żeby sala
REKLAMA

była udostępniana i by mogły
z niej korzystać wszystkie grupy, także dorośli, którym ruch
też się przyda – mówił na sesji.
Obecny na obradach dyrektor
Gimnazjum w Domaniewicach
Marek Jędrzejczak odmówił
Nowemu Łowiczaninowi komentarza w tej sprawie, stwierdzając, że to wewnętrzna sprawa szkoły. To od Mieczysława
Szymajdy dowiedzieliśmy się,
że z sali przy gimnazjum odpłatnie korzystały grupy sportowców – amatorów grające tu
głównie w siatkówkę i koszykówkę. Są wśród nich zarówno ludzie młodzi (od nastolatków), jak i dorośli ćwiczący
rekreacyjnie. Płacili w sumie po
20 zł za godzinę korzystania
z sali, ale w rozmowach z panem Mieczysławem deklarowali, że są w stanie „przełknąć” jakąś podwyżkę, byle móc dalej
ćwiczyć. On sam gorąco popiera ich stanowisko, bowiem jako
znany popularyzator sportu doskonale zdaje sobie sprawę, że
często to właśnie kultura fizyczna i promowanie czynnego
wypoczynku w środowiskach
wiejskich jest tym, co może
zaktywizować młodzież, roz-

9

Pozwólmy chętnym ćwiczyć na sali gimnastycznej - apelował na sesji nauczyciel wf, trener i społecznik  
Mieczysław Szymajda.

wiać nudę i odciągnąć ludzi od
szkodliwych nałogów.
Przewodniczący rady Sławomir Sałek oraz wójt gm. Domaniewice zapewnili, że kwestia aktualizacji regulaminu
korzystania z sali gimnastycznej i jej wynajmu będzie przedmiotem pracy gminnej komisji infrastruktury społecznej,
w kompetencjach której leżą
m.in. sprawy oświaty, kultury,
sportu i turystyki. Mieczysław
Szymajda liczy, że przyniesie
to rozwiązanie przywracające
wszystkim chętnym możliwość
korzystania z sali.

– Sala była wybudowana po
to, żeby wszyscy z niej korzystali. Jak są chętni, to powinna być czynna nawet do 22. Co
z tego, że sala jest, jak po lekcjach stoi pusta, zamknięta na
głucho?
Uczniowskie kluby sportowe z gm. Domaniewice mają
salę gimnastyczną udostępnioną na dotychczasowych zasadach – bez opłat. Współpraca
UKS-ów ze szkołą układa się
bardzo dobrze, a sportowe sukcesy uczniów z gminy znane są
w powiecie i szerzej. Domaniewice, ze swoim sezonowym lo-

dowiskiem przygotowywanym
każdej zimy przez Mieczysława
Szymajdę, stanowią ewenement
na skalę województwa, jeśli nie
kraju.
Dzielić nie trzeba,
ale warto
Mimo dużego zainteresowania młodzieży sportem
i dbałości o bazę, problemów
w Domaniewicach nie brakuje. Kolejnym, jaki Mieczysław
Szymajda poruszył na sesji,
jest brak obowiązkowego podziału na zajęciach WF-u na
grupy chłopców i dziewcząt

w aż pięciu na sześć klas gimnazjalnych. Podział wprowadzono jedynie w IIIB liczącej
powyżej 26 uczniów. Tymczasem, na co zwraca uwagę nauczyciel, młodzież w tym wieku rozwija się inaczej, inne ma
potrzeby i oczekiwania także
w zakresie kultury fizycznej.
– Wielokrotnie zwracałem
uwagę na potrzebę wprowadzenia podziału przed rozpoczęciem roku szkolnego. Teraz, kiedy jakaś dziewczyna
mówi mi, że nie chce ćwiczyć
z chłopakami, odsyłam ją do
dyrektora. Podobno podział ma
być wprowadzony od nowego
roku szkolnego. Chcę podkreślić, nie tylko na forum szkoły,
że jest to bardzo ważne – powiedział nam Mieczysław Szymajda 8 marca.
Nauczyciela dziwi, że na
brak podziału nie zwrócili
uwagi nawet wizytatorzy z kuratorium. My w skierniewickiej delegaturze Kuratorium
Oświaty w Łodzi dowiedzieliśmy się, że podział na grupy dziewcząt i chłopców jest
obowiązkowy w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast
w gimnazjach dyrektorzy
mogą, ale nie muszą go wprowadzać. Wprowadzenie podziału w gimnazjach zależy
od warunków organizacyjnych
w placówce i ustaleń dyrektorów z nauczycielami wf.
Na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń pracy
z młodzieżą Mieczysław Szymajda uważa, że dla komfortu nastolatków w tym wieku
lepszy byłby podział klas i łączenie wyodrębnionych grup
chłopców oraz dziewcząt między klasami, czyli dziewczęta
z klasy A miałyby lekcje wf-u
z dziewczętami z klasy B, podobnie chłopcy. 
ewr
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Skarga czytelników
na bywalców pubu

Punkt zapalny

na Konopackiego. str. 12

Łowicz | Błonia po wodą

Nie o taki
aquapark
nam
chodziło
Jak pali się w piecu deska dębowa warta miliony
złotych można jeszcze sobie wyobrazić. Trudniej
jednak uzmysłowić sobie, że bezpieczeństwo tak
drogiej inwestycji jak park na łowickich Błoniach
mogło zależeć od dębowej deski służącej jako zapora
przeciwpowodziowa. Podobno deskę ukradziono
i Błonia zalało. Włodarze miasta zakładają, iż woda
zejdzie i temat „wyschnie”, ale czy na pewno?
W 2000 roku, gdy pełen zapału zabierałem się do wieńczącej moje studia na wydziale architektury, pracy dyplomowej:
„Założenie Parkowe na Błoniach w Łowiczu”, zbierając
potrzebne mi materiały, fotografowałem zalane całkowicie tereny między wałem a tyłami zabudowań przy ul. Podrzecznej.
W trakcie prac dowiedziałem
się o planowanej przez ówczesne władze rewitalizacji Błoni.
Pełen młodzieńczego entuzjazmu przedstawiłem swoją koncepcję burmistrzowi Ryszardowi Budzałkowi oraz Radzie
Miejskiej. Koncepcja zakładała
budowę ciągu pieszego w formie kalendarza oraz placu – zegara słonecznego w centralnej
części parku, a ponadto przebudowę muszli koncertowej i budowę innych obiektów parkowych. Projekt prezentowany był
również na łamach Nowego Łowiczanina.
Z uwagi na zbyt wysokie
koszty budowy obiektów, poproszono mnie o skorygowanie
koncepcji do ciągów pieszych
i placu – zegara słonecznego,
z uwzględnieniem funkcjonującej już wtedy Malinówki i planowanej ul. Błonie. Zaprojektowane wówczas przeze mnie
założenie parkowe przewidywało wykonanie powyższego
ciągu pieszego, placu oraz drogi na nasypach o wysokości minimum 50 cm, a w najniższych
miejscach nawet 1m. Piach
można było pozyskać z pogłębienia i poszerzenia rzeki między mostami i „przerzuceniu”
go przez wał taśmociągiem bez
kosztownego transportu. Na istniejącym poziomie zalewowym pozostać miała przestrzeń
ukształtowana w okręgi, w których mogła rosnąć adaptowana
i projektowana zieleń. W wypadku podtopień takich jakie
miały już miejsce wcześniej,
jak i w tym roku, okręgi te stałyby się tymczasowymi oczka-

mi wodnymi pomiędzy wyniesionymi ścieżkami.
Rzeczywistość polityczna,
jak to niestety zwykle w naszym
kraju bywa, jest silniejsza od logiki, więc projekt odrzucono,
a naiwnemu i pełnemu wówczas
dobrej woli studentowi podziękowano uściskiem dłoni Pana
Burmistrza. Koszty zużytych
materiałów, prądu oraz stracony czas obciążyły mój studencki portfel.
Minęło dziesięć lat, łowicka społeczność „podziękowała”
w końcu i Panu Burmistrzowi,
który spadł nieco „niżej”, pozostawiając po sobie w spuściźnie
między innymi nie skończony

W czasie roztopów woda zawsze przedostawała się na Błonia. Zdjęcie z roku 2000.

jeszcze wtedy projekt parku na
Błoniach, autorstwa pani architekt krajobrazu Anny Śnieguckiej-Pawłowskiej (również autorki projektu placu na Nowym
Rynku). Nowe władze, pełne
zapału, zabrały się do pracy nad
dokończeniem inwestycji, wnosząc jako swój wkład na początek rządów, a jednocześnie koniec na prac projektowych...
pomnik, który stanął tam jako
pierwszy i jak na razie dzielnie
opiera się podtopieniu.
Niepoprawna natura
Śnieg pada i topnieje. Bzura
wylewa, wał przesiąka, deskę
w zaporze ukradli, a woda

z miasta płynie jak zwykle i
zgodnie z naturalnym, niezmiennym porządkiem i logiką w dół ku Błoniom. Za wyjątkiem ukradzionej deski, tak
było 100, 50, 10 lat temu, jest
i dziś. Mimo to, zaskoczeni tym
faktem są podobno wszyscy, bo
nikt nie mógł tego przewidzieć.
Czy aby na pewno?
Jest piątek 5 marca. Piszę te
słowa i patrzę jak sypie śnieg, a
w południe do asfaltu w najniższym punkcie ul. Starorzecze
woda miała już tylko kilkanaście centymetrów. Na rzece fala
opiera się o wał, a poziom jej
jest nawet wyższy, niż po drugiej stronie, co widać „gołym”

okiem stojąc na wale, a śnieg
przecież topniał wolno. Czy to
już klęska? Nie, klęskę pamiętają wiekowi Łowiczanie, kiedy na ul. Długiej pływało się
w drewnianej balii. Dziś to stan
jak najbardziej NORMALNY.
Problemy są wszędzie
Przejazd pod wiaduktem na
ul. Arkadyjskiej stał się problemem fundamentalnym, bo
komplikuje ruch samochodowy i powiększa rozmiar „klęski” na przejeździe kolejowym
w centrum miasta. Należy jednak pamiętać, że w tym miejscu
nie planowano nigdy obwodnicy Łowicza. Fakt, że płynie

Jakie szkody wyrządziła woda przelewająca się przez dopiero co wykonane parkowe alejki – będzie wiadomo dopiero za kilka tygodni.

tam woda jest oczywisty, ponieważ środkowy przepust właśnie po to pobudowano, a pozostałe dwa niejako „przy okazji”,
w celu umożliwienia przejazdu oraz na wypadek spiętrzenia wody na cieku, co jak widać
w pełni zdaje egzamin.
Jak wiele jeszcze
można przemilczeć?
„Granitowa pustynia” na Nowym Rynku – miała zakwitnąć
w lato od ogródkowych parasoli, na przekór kalkulacjom wykazującym nieopłacalność tego
typu działalności w łowickich
realiach i przy doskonale zaciemnionym miejscu wokół
fontanny, gdzie młodzież latem spożywa setki litrów różnych płynów oddając to i owo
do mrugającej fontanny i porzucając kilogramy śmieci, które skrupulatnie w niedzielę rano
sprzątają służby.
Widownia na muszli koncertowej – gdzie siedząc za słupem
zadaszenia można cieszyć się
z „dobrego oglądu”, a gdy nie
ma miejsc siedzących postać sobie za ogrodzeniem patrząc na
spoczywającą z tyłu górę ziemi, którą chciałoby się „podepchnąć” do nasypu widowni,
żeby coś zobaczyć siedząc chociażby na kocu na trawie. Płynąca obok „okresowa” Malinówka,
gdzie latem wody nie ma wcale,
a wiosną jest jej za dużo, mogłaby być nieco szersza i głębsza. Może wtedy całkiem by nie
wysychała, a wiosenny nadmiar
wody mogłaby przyjąć nie wylewając z brzegów.
O estetyce inwestycji można
nawet nie wspominać, bo i cóż
złego jest na przykład w trójkątnym, brezentowym zadaszeniu
przed półokrągłą kopułą muszli
koncertowej, czy słupie oświetleniowym
„przebijającym”,
przypadkowo oczywiście, dach
widowni na nowiuteńkim,
świeżo oddanym do użytku stadionie OSiR, czy w kurniku,
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Punkt zapalny
szumnie zwanym Centrum Informacji Turystycznej, stojącym
na Starym Rynku, którego z łowicką chałupą łączy tylko to, że
jest drewniany.
Błędy zdarzają się wszystkim. Sam je popełniam również, ale czy tak oczywiste i absurdalne jak w przypadku Błoni
to już nie przesada? Czy to wynika ze zwykłej ignorancji, czy
z nonszalancji i nie liczenia się
z nikim i z niczym (nawet z logiką!!!). Z bezkrytycznej ślepoty na swoje szkodliwe, choć we
własnym mniemaniu jak najbardziej właściwe i pożyteczne
poczynania? Na co liczono? Że
i tym razem się uda? A może

Zaprojektowane
przeze mnie założenie
parkowe przewidywało
wykonanie ciągu
pieszego, placu 
oraz drogi 
na nasypach 
o wysokości minimum
50 cm, a w najniższych
miejscach nawet 1m.

REKLAMA

Łowicz | Awantura o wodę na Górkach

decydenci uwierzyli w bajeczki
eurobiurokratów o globalnym
ociepleniu i pewni swego zapomnieli o zdrowym rozsądku?
Pytania
o odpowiedzialnych
Wszyscy płacimy wysokie
podatki, z których to między
innymi realizowane są inwestycje miejskie oraz wypłacane
pensje ludziom za to odpowiedzialnym. Kto jest więc odpowiedzialny za budowanie wielomilionowej miejskiej inwestycji
w terenie zalewowym praktycznie w powierzchni gruntu? Bez
jego podwyższenia? Projektant?
Burmistrz? Rada Miejska? Naczelnicy wydziałów? A może
jednak winien jest złodziej, który ukradł z zapory dębową deskę?
Kto zapłaci Straży Pożarnej
za pompowanie wody, ludziom
za sprzątanie, kto zapłaci za naprawę dopiero położonej nawierzchni, gdy parę centymetrów
piasku utonie razem z kostką
w grząskim gruncie, może już,
a może po kolejnych naturalnych podtopieniach, które bez
wątpienia będą się powtarzać.
Może jeszcze da się uratować plac zabaw dla dzieci, który
wkrótce tam powstanie, a może
znów nikt nie zauważy problemu i za rok będziemy szukać
winnego?  Jarosław Śmigiera

Jarosław
śmigiera
Architekt
absolwent Politechniki
Białostockiej, autor
kilku udanych realizacji
w Łowiczu – w tym
gmachu Galerii Łowickiej.
Obecnie projektuje
skwer i ogrodzenie
przed kościołem
pijarskim. Przed laty
przedstawił koncepcję
zagospodarowania Błoni,
podkreślając konieczność
podwyższenia poziomu
terenu. Poprzedni
burmistrz wybrał inną
koncepcję – bez
podwyższania, obecne
władze jej już nie
zmieniały. Przed dwoma
tygodniami woda 
z roztopów z zalała
Błonia. Kto zapłaci 
za szkody? – pyta śmigiera
i domaga się nadsypania
terenu choćby na terenie
placu zabaw, na co
jeszcze nie jest za późno.

Trwają rozmowy,
może będzie ugoda
– Nie mamy żadnych ostatecznych rozwiązań. Padły pewne propozycje, które będziemy
analizować. Niemniej pisemne zapewnienie właściciela
o możliwości wejścia na jego teren w przypadku awarii obecnie
działającej nitki wodociągu, to
znaczny postęp w stosunku do
stanu wcześniejszego – powiedział nam naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych w ratuszu
Paweł Gawroński.
24 lutego odbyła się rozprawa administracyjna poprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w sprawie

REKLAMA

dopuszczenia do wejścia na
prywatną działkę ekip Zakładu Usług Komunalnych w celu
dokonania napraw uszkodzonego fragmentu sieci wodociągowej zasilającej w wodę osiedle
Górki. Sprawę opisywaliśmy.
Obecnie woda płynie starym
rurociągiem spełniającym rolę
awaryjnego.
Nowy uległ rozszczelnieniu
na terenie prywatnym. Wcześniej właściciel odmówił pracownikom ZUK prawa wejścia
na teren i usunięcia awarii, zażądał usunięcia z jego działki
wodociągu.

Służby starosty zaproponowały stronom ugodę. Właściciel terenu określił swoje warunki wobec miasta. Warunki te
to m.in. ustanowienie odpłatnej
służebności dla przesyłu wody
ze szczegółowym określeniem
sposobu jej wykonywania oraz
wypłata wynagrodzenia za lata
minione z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, a docelowo usunięcia wodociągu
z działki. Warunkami zajmują się prawnicy miejscy, a wysokość opłat i wynagrodzenia
za minione lata będą podlegać
ocenie rzeczoznawcy. 
tb
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Opowieści z PRL-u:
Strażacka remiza (1)
Strażacka remiza, odkąd tylko sięga moja pamięć, zawsze
była jednym z najważniejszych
miejsc wioskowego życia. Kościół, potem szkoła, sklep i właśnie remiza. W mojej wsi nie
było karczmy, które przed wojną prowadzili przeważnie Żydzi, a wiadomo, co stało się podczas wojny. Gospoda w średniej
wielkości wiosce nie zarobiłaby
zresztą na siebie. W powiatowym Łowiczu w „środkowym”
PRL-u czyli w latach sześćdziesiątych i jeszcze siedemdziesiątych były wszystkiego dwie restauracje. „Polonia” i druga na
nowym osiedlu przed szpitalem,
które nazywało się Osiedlem
XV-lecia PRL, więc łatwo obliczyć, że zbudowano je tuż przed
rokiem 1960. Nie pamiętam, jak
oficjalnie nazywała się restauracja, bo przecież jakoś nazywać
się musiała, ale wszyscy mówili na nią „Piętnastka”. Wyszynk
prowadziła jeszcze pani Dąbrowska w prywatnym mieszkaniu na Starym Rynku, ale
do ciotki Dąbrowskiej, jak mawiali o niej bywalcy, wstęp mieli tylko nieliczni i zaufani. Na
ogół łowicka inteligencja, która
też czasem musiała się napić,
a nie chciała tego robić w sposób
zbyt publiczny. Swoje gospody
miały też większe miejscowości
gminne, bo tam się przecież załatwiało wiele spraw, a poważniejsze sprawy wymagały oblania. W mniejszych wioskach
gorzałkę pijało się przy różnych
REKLAMA

okazjach w swoim towarzystwie
w domach. A od wielkiego święta bywały zabawy z wyszynkiem, zwykle w remizach. Latem było łatwiej, bo tam, gdzie
nie było remizy albo była zbyt
mała, można było organizować
zabawy na powietrzu. Na trawie między drzewami ustawiano podłogę ze specjalnie zbitych
w większe elementy desek. Rolę
podium dla orkiestry spełniała
np. przyczepa do ciągnika. Tańce na dechach w plenerze były
stałym elementem wiejskich wesel. Przynajmniej od czerwca do
września. Pod warunkiem, że nie
padało, choć osobiście nie przypominam sobie takich sytuacji.
Nasza remiza nie była może
zbyt okazała, a już na pewno
nie mogła porażać architekturą, bardziej przypominającą
budynek gospodarczy, ale swoje podstawowe funkcje przecież
spełniała. Była to nawet spora
i gdy powstała w latach pięćdziesiątych, wieś była z niej dumna.
Bo w sąsiednich wioskach nawet
takiej wtedy nie mieli. Parterowa, z dwuspadowym dachem,
najprostsza z możliwych. Kryta papą, bo na blachę nie starczyło już kasy, a może i nie było
stosownego przydziału, bo wtedy wszelkie materiały budowlane były „na przydział”. Władza
musiała mieć pełną kontrolę
nad tym, kto i z czego budował.
Jeśli oczywiście, co naturalne,
uzyskał stosowne pozwolenie.
Nie była też remiza na zewnątrz

otynkowana, ale w tamtych czasach rzadko pozwalano sobie na
takie fanaberie. W jednej części
mieściła garaże, gdzie stały strażackie samochody. Choć liczba
mnoga nie jest może najwłaściwsza, bo samochód przeważnie był jeden, a i to nie zawsze
na chodzie. Ale bywały czasy,
że samochody były dwa. Z czego jeden bojowy, którym, jak się
gdzieś paliło, strażacy jeździli do
pożaru. Tyle, że na ogół zanim
się zebrali, uruchomili maszynę i dojechali do celu, pożar często dogasał. Bo najpierw oczywiście gasił kto mógł donosząc
wodę wiadrami. Pożary zawsze
były nieszczęściem ludzkości,
bo przez całe stulecia budowano przeważnie z drewna, a ono
jest jak wiadomo łatwopalne. A
już stodoły były budowane niemal wyłącznie z drewna, głównie z topoli. O drewno było więc
o wiele łatwiej niż o cegłę i cement. Ale jak się taka stodoła
na gęsto zabudowanej łowickiej
wsi zapaliła, to oznaczało również wyrok dla co najmniej kilku sąsiednich. Największy taki
pożar w znanej mi z autopsji
historii miał miejsce gdzieś pod
koniec lat pięćdziesiątych (albo
na początku sześćdziesiątych)
w niezwykle ciasno zabudowanym Popowie. Spaliła się chyba połowa wsi, a może i jeszcze
więcej, bo wiatr wiejący w najgorszym z możliwych kierunków
rozrzucał zarzewie po kolejnych
zabudowaniach. (cdn) n

listy
do redakcji
Bywalcy pubu
zakłócają spokój
Szanowny Pan
Krzysztof Jan Kaliński
Burmistrz Miasta Łowicza
My, mieszkańcy bloków os.
Noakowskiego w Łowiczu, położonych przy ul. Konopackiego,
zwracamy się do Pana Burmistrza o położenie kresu krzykom,
burdom i awanturom zakłócającym nam spokojny nocny odpoczynek. Awantury i bijatyki
są wywoływane przez bywalców
pubu Metropolia mieszczącego się w budynku na ul. Konopackiego. Pub znajduje się bardzo blisko bloku mieszkalnego.
Z pubu korzysta młodzież, która w godzinach nocnych (najczęściej z piątku na sobotę i z soboty
na niedzielę) urządza przed tym
lokalem awantury i bijatyki, na
które właściciele pubu wcale nie
reagują. W tym czasie jest strach

przechodzić ul. Konopackiego,
bo można się znaleźć w środku
grupy rozwydrzonej młodzieży, gdzie fruwają butelki, sypią
się krzyki, wyzwiska, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne,
a nawet przeszkadza im stojący w pobliżu kontener na śmieci
i tłuką klapami kontenera. Hałasy nie pozwalają na spokojny wypoczynek mieszkańcom położonych w pobliżu bloków. Pomimo
pozamykanych okien (teraz jest
zima) spanie jest niemożliwe.
Takie rzeczy dzieją się już od
czasu otwarcia pubu, tj. około
1/2 roku. Czy my, mieszkańcy,
musimy nawet w lato mieć pozamykane okna, co i tak nas nie
ochroni od krzyków?
Interwencje policji nie przynoszą żadnego rezultatu. Z chwilą przybycia policji chowają się
w pubie lub między blokami. Po
wycofaniu się policji sprawa wraca do normalności, tj. dalszego
ciągu awantur.
Pan, Panie Burmistrzu Łowicza jest tym, który powinien
nam, mieszkańcom zagwaranto-

Łowicz | Szkoła na Blichu

Kursy dla bezrobotnych
Blich czeka do końca marca na bezrobotnych chcących
wziąć udział w bezpłatnym
szkoleniu umożliwiającym zdobycie jednego z siedmiu zawodów budowlanych. W szkoleniu może wziąć udział 60 osób,
obecnie zgłosiło się dziesięć.
Kurs w całości jest finansowany
ze środków unijnych.
Glazurnik – posadzkarz, hydraulik, murarz – tynkarz, specjalista od izolacji termicznych,
elektryk, malarz z elementami

doboru kompozycji kolorowych,
magazynier z obsługą komputera i programów magazynowych
– oto te zawody. Osoby, które
zgłoszą się do szkoły, wezmą
udział w szkoleniu trwającym
160 godzin, z czego 100 spędzą
na placu budowy Domu Pogodnej Starości przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.
staraniem Fundacji Czyń Dobro
im. Jana Pawła II. Więcej informacji pod numerem tel. 046 83737-05, 604-449-538. 
tb

wać spokój i porządek w naszym
mieście – taka jest między innymi Pana rola jako Burmistrza.
Chcieliśmy Panu Burmistrzowi zadać parę pytań, na które
myślimy, że otrzymamy odpowiedzi.
1) Kto wydał i dlaczego zezwolenie na otwarcie pubu w pobliżu bloków mieszkalnych, nie zapewniając utrzymania porządku
bezpośrednio przed pubem przez
właścicieli tego lokalu?
2) Czy władze miasta po
otwarciu lokalu (około pół roku)
zainteresowały się jak dany lokal funkcjonuje i jakie jest jego
oddziaływanie na pobliskie otoczenie?
3) Czy interwencje policji są
wystarczające?
4) Czy Pan jako Burmistrz naszego miasta podejmuje kroki zapewniające nam mieszkańcom
ciszę, spokój i normalny wypoczynek w godzinach nocnych?
Z poważaniem
mieszkańcy bloków
przy ulicy Konopackiego
(tekst nie podpisany)

Działki
nie sprzedane
Trzeci przetarg na sprzedaż
trzech działek budowlanych
przy ul. Włada w Łowiczu nie
spotkał się z zainteresowaniem.
Do 1 marca nie wpłynęła
żadna oferta i licytacja zaplanowana na 4 marca nie odbyła się.
Na dniach zostanie ogłoszony
kolejny przetarg. Zastępca naczelnika ratuszowej geodezji Jarosław Majka powiedział nam,
że ceny w kolejnym przetargu
zostaną obniżone o ok. 5 tys. zł.
Będą wynosić 80 tys. zł dla każdej z dwóch działek. 
tb
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Gmina Nieborów | Budżet

Jakie inwestycje na rok 2010
Radni gminy Nieborów uchwalili budżet na rok przyszły. Po stronie
dochodów zapisano w nim 19 mln 66 tys. zł, natomiast po stronie
wydatków 22 mln 879 tys. zł. Różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami – 3 mln 813 tys. zł – zostanie pokryta z zaciągniętych
kredytów (3 mln zł) oraz nadwyżki budżetowej (813 tys. zł)
Wydatki inwestycyjne w budżecie gminy Nieborów zaplanowane na ten rok to 5 mln 379
tys. zł. Gmina ma zaplanowanych 20 zadań, pod tym względem jest to jeden z bardziej bogatych budżetów gminnych
spośródgminpowiatułowickiego.
Najwięcej pieniędzy bo
1,1 mln zł będzie kosztował II
etap modernizacji boiska sportowego w Nieborowie. Przetarg
dotyczący wykonania budynku
z zapleczem socjalnym, trybunami oraz oświetleniem terenu
wygrała łowicka firma Budowa.
Ogólna wartość inwestycji to
prawie 1,7 mln złotych. Budowa
czeka aktualnie z rozpoczęciem
robót na poprawę warunków pogodowych.
Nie są to jedyne wydatki na
boiska sportowe w tym roku.
Gmina zarezerwowała 370 tys.
zł na budowę boiska sportowego Orlik 2012 przy Gimnazjum
w Dzierzgówku. Wniosek
w sprawie dofinansowania jest
rozpatrywany w ministerstwie
sportu. Oprócz tego w budżecie zarezerwowano 40 tys. zł
na wykonanie ogrodzenia i remont płyty boiska w Bednarach,
30 tys. zł na modernizację boiska, w tym na powstanie boiska
treningowego obok głównej płyty w Bełchowie.
REKLAMA

836 tys. zł zarezerwowano na
dokończenie prac związanych z
budową sali gimnastycznej przy
gimnazjum w Kompinie. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły
się w ubiegłym roku, a budowa
sali będzie w sumie kosztować
ponad 2,7 mln zł, z czego 85%
będzie pochodzić z dotacji unijnej. Prace mają zakończyć się
do końca września 2011 roku.
754 tys. zł zapisano na dokończenie robót związanych
z modernizacją strażnicy OSP
w Nieborowie. Prace prowadzi
od ubiegłego roku Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryka Łagowskiego
z Radomia, ich wartość to blisko 900 tys. zł. Roboty mają się
zakończyć do 30 listopada. Prace obejmują m.in. dobudowanie
od strony południowej garażu,
a także klatki schodowej, zaplecza sanitarnego i kuchennego,
kotłowni oraz przyłączy kanalizacyjnych ze zbiornikiem na
ścieki.
W budżecie zarezerwowano
także 52 tys. zł na prace modernizacyjne w strażnicach OSP w
Dzierzgówku (wymiana okien),
Mysłakowie (budowa zbiornika
na nieczystości i drzwi garażowe), Piaskach (budowa ogrodzenia) oraz Sypniu (przygotowanie magazynku).
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Ponad 1,4 mln zł gmina zamierza wydać na modernizację dróg gminnych. 452 tys. zł
na utwardzenie masą bitumiczną ulic Granicznej i Cichej na
terenie Bełchowa Osiedla. Ulice mają kolejno długość 430 m
i 440 m. 372 tys. zł potrzeba na ułożenie kostki na ulicy
Moniuszki i ul. Konopnickiej
w Mysłakowie, ulice mają kolejno 280 m i 430 m długości.
310 tys. zł wymaga przebudowa
drogi w Mysłakowie (Janówek)
o długości 1,4 km. Zostanie
tam położona nakładka asfaltowa. 210 tys. zł przeznaczono na
utwardzenie drogi w Dzierzgowie, niedaleko planowanej autostrady. Droga będzie miała
długość 526 m. Ostatnie 90 tys.
zł zarezerwowano na utwardzenie drogi gruntowej w Dzierzgówku, w tym przypadku gmina musi ustalić jej przebieg.
Obecny, wyjeżdżony przez samochody i sprzęt rolniczy, nie
pokrywa się z zaznaczonym na
mapach.
140 tys. zł ma kosztować gminę modernizacja oświetlenia
ulicznego. W tym roku gmina
zaplanowała 34 tys. zł na ustawienie 6 lamp na drodze Arkadia – Bobrowniki. 3 z nich staną
przy zjeździe z drogi krajowej
nr 70 do Arkadii, kolejne 3 na

zakrętach pomiędzy Arkadią
a Bobrownikami. Oba miejsca
w nocy należą do niebezpiecznych, zwłaszcza dla rowerzystów lub pieszych.
35 tys. zł będzie kosztowało
oświetlenie drogi z Bełchowa
do Skierniewic, 15 tys. zł założenie 5 opraw w Dzierzgówku Filipówce, aż 56 tys. zł założenie
17 opraw na 12 nowych słupach
w Dzierzgówku i dalej przy drodze do Polesia.
200 tys. zł to pieniądze przeznaczone w budżecie gminy na
budowę świetlicy środowiskowej wraz z filią biblioteki w Arkadii. Gmina chce pozyskać na
te inwestycje pieniądze unijne.
Jej koszt szacuje się na 1 mln zł.
318 tys. zł gmina chce wydać
na przebudowę dachu na budynku komunalnym w Bełchowie.
Wymianie podlegać będzie poszycie, obróbki blacharskie, poprawione zostaną kominy. Kolejne 17 tys. złotych zostanie
przeznaczone na budowę zbiornika ścieków przy innym z bloków.
33 tys. zł przeznaczono w budżecie na dostosowanie gminnych hydroforni do zasilenia ich
agregatami prądotwórczymi.
Skromniejsze wydatki, bo
17 tys. zł, zostaną przeznaczone na wprowadzenie systemu
e-usług w urzędzie gminy oraz
20 tys. zł na zakupy sprzętu
komputerowego i oprogramowania potrzebnego m.in. do zapisów tekstu w odpowiednim
formacie służącym do umieszczenia go w dzienniku ogłoszeń
województwa łódzkiego. 
tb

Gmina Zduny | Lokale socjalne

Szkoła w Wieskienicy
zmieni swoje oblicze
Gmina Zduny ogłosiła
przetarg na adaptację
budynku po nieistniejącej
już Szkole Podstawowej
w Wiskienicy Dolnej na
lokale socjalne.
Oferty przyjmowane są do
19 marca. Realizacja prac ma
zakończyć do 30 września.
Gmina ma już zapewnione
11 tys. zł na realizację prac
z Banku Gospodarki Krajowej.
Wójt Jarosław Kwiatkowski powiedział nam, że umowę na dofinansowanie inwestycji podpisze po wyłonieniu wykonawcy
i określeniu kwoty, za jaką prace zostaną przeprowadzone. Nie
może to być jednak więcej niż
40% ich wartości. W budżecie
Rada Gminy przewidziała pra-

ce za 165 tys. zł – wkład własny
w inwestycję, czyli 60% w ramach kosztorysu.
Zakres robót przewiduje
adaptację pomieszczeń szkoły
na dwa lokale socjalne, o powierzchni 34 i 60 m2. W pomieszczeniach tych znajdą się
pokoje i sanitariaty oraz kuchnie. Budynek zostanie docieplony, wymienione zostanie obecne
azbestowe pokrycie dachu, wykonane będą obróbki blacharskie. Teren wokół niego także
zostanie zagospodarowany pod
kątem ewentualnych lokatorów.
Gmina Zduny w obecnej
chwili nie posiada lokali socjalnych, jeden z nich może zostać
zasiedlony szybko, drugi będzie
znajdował się w rezerwie i zostanie wykorzystany w sytuacji
kryzysowej. 
tb

Łowicz | Strefa Ekonomiczna

10 ha czeka na inwestora
Obecnie ratusz zakończył
przygotowania sprzedaży 10 ha
terenu
znajdujących
się
w Specjalnej Łódzkiej Strefie
Ekonomicznej - Podstrefa Łowicz. Są to dwie działki: 9 ha
i 1 ha. Całość tego pierwszego terenu wyceniona została na
4,5 mln zł.
Na tę chwilę nie ma inwestora na tyle poważnego, by strefa chciała ogłosić przetarg na
sprzedaż miejskich nieruchomości. Nie mniej, jeśli się pojawi, istnieje możliwość swobod-

nego jej podziału, by sprostać
jego oczekiwaniom.
Oprócz tego ratusz prowadzi
obecnie procedurę mającą na
celu przygotować do sprzedaży
kolejną nieruchomość na terenie Strefy, liczącą 5 ha. W tym
wypadku prowadzone są prace
geodezyjne, mające na wspomnianym terenie wydzielić drogę dojazdową. Później sprzedaż
musi zatwierdzić Rada Miejska, a decyzja uprawomocnić
się. Dojdzie do tego pod koniec
roku. 
tb
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odeszli od nas | 25.03.–7.03.2010
25 marca: Henryk
Smolczyński, l.53,
Bratoszewice.
26 lutego: Tadeusz Doroba,
l.78, Krępa; Irena KobiereckaŁukawska, l.66, Łowicz;
Władysława Krysztofiak, l.88;
Mieczysława Wiercioch, l.82,
Warszawa.
28 lutego: Kazimierz
Poński, l.76, Łowicz; Kazimiera
Owczarczyk, l.83.
1 marca: Stanisław Adach,
l.83, Domaniewice.
2 marca: Jolanta
Baranowska, l.59, Bratoszewice;
Henryk Dziędziela, l.57, Sypień;

Ireneusz Tomczak, l.57;
Mirosław Domański, l.67.
3 marca: Zygmunt
Niedzielski, l.88; Mirosław
Rusek, l.51, Łowicz.
4 marca: Adam Janus, l.51;
Zofia Czarnecka, l.72; Henryka
Barda, l.80, Stryków; Stanisław
Szcześniak, l.60, Chruślin Nowy.
5 marca: Zdzisław Banaszczak, l.82; Eugenia Rybus, l.84.
Bocheń; Zofia Kret, l.85.
6 marca: Janina Owerczak,
l.88, Głowno; Jarosław
Słoneczny, l.51.
7 marca: Stanisław
Banaszkiewicz, l.62, Stryków.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Teresa Borkowska (1936-2009)

n Teresa

Łowicz | Twórcy Ludowi

Zimno, ale w miłej atmosferze
Tak zapamiętali twórcy ludowi z Łowickiego wizytę na szóstej edycji zgierskich Kaziuków
wzorowanych na wileńskim
święcie św. Kazimierza.
Impreza jak powiedział nam
naczelnik wydziału kultury w
zgierskim ratuszu Tomasz Tołłoczko została zorganizowana
po raz pierwszy pod wpływem
próśb mieszkańców Zgierza pochodzących z kresów. W tym
roku była największa, a wśród
ponad 100 wystawców łowickie twórczynie zaistniały najmocniej.
Do Zgierza pojechali 6 marca, w sile ośmiu osób, pokazali tam zarówno twórczość ludową regionu łowickiego jak i,
dzięki obecności pracowników
wydziału promocji w ratuszu i
zapewnionych przez nich materiałów promocyjnych, zaprosili do wizyty w Łowiczu mieszkańców Zgierza jak i turystów,

którzy odwiedzili miasto w
czasie Kaziuków. Anna Staniszewska prezes łowickiego koła
Stowarzyszenia Twórców ludowych powiedział nam, że zgierska impreza jest bardzo ciekawa
i warta odwiedzenia, można na
niej obejrzeć i kupić wyroby rękodzieła ludowego ze słynnymi
wileńskimi palmami, sercami
piernikowymi, smorgońskimi
obwarzankami, miodami, chlebami i innymi smakołykami rodem z Wileńszczyzny. W imprezie udział wziął w tym roku
zespół “Zorza” i Rudomianka z
Wileńszczyzny, a gwiazdą był
zespół “Golec uOrkiestra”.
Wyjazd na zgierskie Kaziuki był dla łowickich twórców
pierwszym w tym roku. Jak
podkreśla Anna Staniszewska,
zaproszeń na jarmarki, festiwale i przeglądy na terenie całego
kraju jest w tym roku bardzo
dużo.
tb

Borkowska
1936-2009
Teresa Borkowska urodziła się
w 1936 r. na Wołyniu
w rodzinie ziemiańskiej
Stanisławy i Jana Borkowskich.
W 1940 r. rodzinę wysiedlono
do Archangielska. W lutym 1942
r. udali się do Kazachstanu. Po
wojnie z rodziną przyjechała do
Łowicza. Tu skończyła Liceum
Ogólnokształcące im. Józefa
Chełmońskiego. Najpierw
odbywała praktyki
w Powiatowej Radzie Narodowej
w Łowiczu. Potem przeszła
wszystkie szczeble kariery
administracyjnej – aż do
stanowiska kierownika Wydziału
Spraw Wewnętrznych. W tym
czasie skończyła zaocznie
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunku administracja.
W 1975 r. przez pół roku
pracowała w wydziale ewidencji
w urzędzie wojewódzkim
w Skierniewicach, by po
sześciu miesiącach przenieść
się na stanowisko naczelnika
miasta w Łowiczu. Pracowała na
tym stanowisku do 1981 r.

– Mam przed sobą taki obraz
– mówi Alina Owczarek–Cichowska. – Jest bardzo wczesna wiosna. Drzewa dopiero
się zielenią, przez co ich konary nie zasłaniają kamienic stojących przy Starym Rynku, który
rozświetla południowe słońce...
„Jaki ten Łowicz jest piękny„
mówi Teresa.
– Dużo serca tu zostawiła...–
potwierdza jej starszy o dwa lata
brat Witold Borkowski. – Kim
była Teresa? – zastanawia się
jej przyjaciółka Olga Stasykiw
i po krótkiej chwili odpowiada,
że ona była jeszcze wychowana
w dziewiętnastowiecznym etosie...była pragmatycznym społecznikiem...taki typ Siłaczki
czy Judyma.
Dzieciństwo w tułaczce
Pani Teresa urodziła się
w 1936 r. na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. I choć bardzo
szybko wojna, wywózki i okupacja wkroczyły do jej rodzinnego domu, za wiele z tego
okresu nie pamiętała. Jedno
z nielicznych wspomnień, jakie utkwiło w jej pamięci, to
utrata ukochanej lalki podczas
przymusowej wędrówki. Dla
kilkuletniej dziewczynki strata domu była czymś niewyobrażalnym, niezrozumiałym,
ale strata ukochanej lalki była
na pewno czymś namacalnym.
W 1940 r. rodzinę wysiedlono do Archangielska. Początkowo krewni i znajomi, którzy
zostali na Wołyniu, wysyłali
im żywnościowe paczki, potem
nawet wysyłali im je Ukraińcy. – Było to coś wyjątkowego,
bo na ogół ludność ukraińska
i polskie ziemiaństwo nie żyło
w zgodzie – mówi Olga Stasykiw. – Ale Borkowscy żyli
w zgodzie z miejscową ludnością.
Matka Teresy – pani Stanisława Borkowska – założyła nawet
szkołę, w której uczyła ukraińskie dzieci. Sama ukończyła
szkołę w Dublanach, do której
uczęszczały m.in. młode Radziwiłłówny czy Potockie, gdzie

oprócz wielu przydatnych umiejętności do prowadzenia majątku, uczono także gry na pianinie czy języka francuskiego.
Potem – na mocy układu Sikorski–Majski z 1941 r. – w lutym 1942 r. rodzina Borkowskich udała się na południe,
aby łatwiej można było wrócić do domu. Tak trafili do Kazachstanu, gdzie zmarł ich ojciec Jan Borkowski. – Podczas
tych podróży chorowaliśmy na
wszelkie choroby, ale jakoś wychodziliśmy z nich cało. Niestety, kiedy ojciec zachorował
na tyfus, już nie wyzdrowiał –
wspomina pan Witold. Rodzina Borkowskich znalazła się
w miejscu formowania się polskiego wojska. Do Polski trafili
jednak dopiero podczas pierwszej fali repatriacji w 1946 r.
Z Lublina wszyscy wysyłani
byli na ziemie odzyskane, ale
Borkowscy nie mieli nikogo
tam z rodziny. Dlatego mama
Stanisława Borkowska postanowiła razem z dziećmi udać się
do Łowicza, gdzie mieszkała jej
siostra Józefa Jabłońska.
Teresa Borkowska skończyła Liceum Ogólnokształcące
w Łowiczu. Jej mama została wychowawcą internatu dla
dziewcząt, jaki powstał przy
szkole na Blichu. Wymagając
od dziewczyn dyscypliny, uczyła je również podstaw higieny czy savoir–vivre. Profesor

Borkowska była naszą kochaną
mamą – wspomina jej wychowanka Maryla Nierobisz. Przypomina sobie jedną wyjątkową
noc. Razem ze swoimi koleżankami była już w maturalnej klasie. Wybrały się wtedy na jedną
z okolicznych wiejskich zabaw
tanecznych. Jednak kiedy wracały już do internatu, jednej
z nich pomyliło się i zamiast zapukać do okna w swoim pokoju, zaczęła pukać do okna Borkowskiej. Wtedy wyszło na jaw,
że dziewczyny poszły na zabawę. Jednak Borkowska ich nie
wydała, bo wiedziała, że przez
taki incydent mogłyby nie zostać dopuszczone nawet do matury.
– Mam jeszcze jedno wspomnienie związane z panią
Teresą i jej mamą – dodaje
Maryla Nierobisz. – Pani Borkowska zawsze podkreślała, że
nie chce, by jej córka chodziła
po jej śmierci w żałobie. Maryla Nierobisz pamięta także, że profesor Borkowska bardzo przyjaźniła się z księżmi,
a w ówczesnych czasach nie
było to przecież dobrze widziane. – Ale pani profesor się tym
nie przejmowała, robiła zawsze
to, co według niej powinna była
robić – podkreśla.
Naczelnik Teresa
Witold Borkowski bardzo
szybko przeprowadził się do

Chełmoński Teresa Borkowska na zjeździe absolwentów liceum wrzesień 1977 r.

REKLAMA

oni zagrażają naszemu życiu |4.03.2010 - 7.03.2010

Uratowali psa

W okresie od 4 marca
policjanci zatrzymali
następujących
nietrzeźwych
kierowców
i rowerzystów. Zostali
bądź zostaną oni
ukarani za popełnienie
przestępstw
drogowych.

Nietypową akcję przeprowadzali 3 marca w Chruślach
w gminie Kiernozia strażacy z
OSP w Kiernozi. Ratowali psa.
Około godziny 16:12 otrzymali
zgłoszenie, że w jednej z podtopionych przez wodę posesji,
na zalanej wodą wysepce został
uwięziony pies. Dotarli tam i
zabrali zwierzę.

n
4 marca o godz. 20.25
w Nieborowie nietrzeźwy 33letni mieszkaniec tej miejscowości prowadził samochód
marki Opel Combo (0,33 mg/
dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).

n
4 marca o godz. 18.15 w
Mysłakowie w gminie Nieborów nietrzeźwy 43-letni
mieszkaniec tej miejscowości prowadził smaochód osobowy marki Seat Cordoba (0,56 mg/dm3 alkoholu).
n 4 marca pijanego rowerzystę zatrzymano w miejscowości
Podsokołów. 49-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego
wydmuchał ponad 1,20 promila. Mężczyznę zatrzymano
około godziny 17:40.
n
5 marca w Koloni Bolimowskiej, około godziny 16:10
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę. 56-latek mieszkający w powiecie skierniewickim
miał prawie 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz
prawomocny zakaz poruszania

się pojazdami wydany przez
Sąd w Skierniewicach.
n
6 marca o godz. 17.00 w
Oszkowicach w gminie Bielawy nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec tej miejscowości jechał
rowerem (0,45 mg/dm3 alkoholu).
n
6 marca o godz. 18.30 w
Bednarach w gminie Nieborów
nietrzeźwy 33-letni mieszkaniec tej miejscowości prowadził samochód osobowy marki
Opel Vectra (0,35 mg/dm3 alkoholu).
n
7 marca o godz. 0.10
na ul. Młodzieżowej w Łowiczu nietrzeźwy 25-letni
mieszkaniec Łowicza prowadził samochód osobowy marki Opel Vectra (0,53 mg/dm3
alkoholu).

Seniorzy o prawie
bankowym
9 marca w ŁOK odbyło
się spotkanie z sędzią Elżbietą Chądzyńską, przeznaczone
dla członków Uniwersytetu III
Wieku. Kilkudziesięciu słuchaczy wysłuchało wykładu nt. elementów prawa bankowego.  td
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Warszawy. Wówczas w Łowiczu pani Teresa pozostała
na długie lata ze swoją mamą.
Mieszkały najpierw na Blichu,
potem na wybudowanym dopiero co osiedlu Noakowskiego.
Później przeprowadziły się na
os. Dąbrowskiego, by ostatecznie powrócić na Noakowskiego. Teresa Borkowska skończyła Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Chełmońskiego. Jej
pierwszą pracą była praktyka
w Powiatowej Radzie Narodowej w Łowiczu. Potem przeszła
szczeble kariery administracyjnej, by wreszcie awansować na kierownika Wydziału
Spraw Wewnętrznych. Była jedyną kobietą pełniącą tę funkcję
w dawnym województwie łódzkim. Zajmowała się wówczas
ewidencją ludności, kolegiami
do spraw wykroczeń czy sprawami wojskowymi. W tym czasie skończyła zaocznie Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku
administracja.
Później, po reformie administracyjnej w 1975 r. przez pół
roku pracowała w wydziale ewidencji w urzędzie wojewódzkim
w Skierniewicach, by po sześciu miesiącach przenieść się na
stanowisko naczelnika miasta
w Łowiczu. „Naczelnik Teresa
zżyma się na swoich pracowników, którzy boją się często
w błahych sprawach podejmować samodzielne decyzje.
Każdego dnia przed rozpoczęciem urzędowania ustala
z kolektywem najważniejsze
sprawy do załatwienia. Wymaga elastyczności i umiejętnego dostosowania się do
realiów, jakie niesie życie”
– tak pisała Krystyna Majda
o Teresie Borkowskiej w Głosie
Robotniczym pod koniec lat 70.
Słowa te potwierdzają również
teraz byli jej współpracownicy.
Elżbieta Czubińska, która
była kierownikiem Wydziału
Ogólnego w ratuszu, a w latach
90. sekretarzem miasta, podkreśla, że Borkowska potrafiła wytworzyć taką atmosferę w urzędzie, że chciało się pracować.
– Ufała mi, gdy powierzała tak
odpowiedzialne stanowisko, ale
jednocześnie dużo wymagała –
mówi Czubińska. – Na pewno
była sprawiedliwa. Jeśli mogła
pomóc, to pomogła. Nie wy-

wyższała się – tak mogłabym
scharakteryzować Teresę.
Borkowska nie czekała do
momentu, gdy zostanie przyznana jej nagroda. Najpierw
wypłacała je urzędnikom, którzy na to zasługiwali. Czubińska podkreśla, że Borkowska
wniosła nową jakość do Łowicza. Jej poprzednik był bardzo konserwatywny, nie chciał
działać. Ona wręcz przeciwnie.
– Otworzyła Łowicz ponownie
na świat – mówi Czubińska. –
To ona przywróciła do świetności Dni Łowicza i Ziemi Łowickiej, które przyciągały osoby
spoza naszego regionu. Wciągnęła do współpracy z miastem
wszystkich dyrektorów najważniejszych zakładów w mieście, którzy wspierali finansowo
działania miasta.
Czubińska dodaje, że czasy
były wtedy trudne, ponieważ
naczelnik miasta dysponował

tablica, która upamiętnia pobyt
Napoleona w budynku obecnego łowickiego ratusza, miała zostać powieszona jeszcze
w 1936 r. Miały być uroczyste
obchody, delegacja z Paryża itp.
Lecz kiedy ówczesny wojewoda
mazowiecki dowiedział się, że
przedstawiciele władz łowickich udali się najpierw do francuskiej ambasady, a potem dopiero do niego, zdenerwował się
i zabronił im zawiesić tej tablicy. Borkowska odnalazła ją na
strychu ratusza i po prostu jesienią 1981 r. kazała ją umieścić
na budynku. Bez fanfar.
Jej długoletni zastępca Wojciech Jefimko podkreśla, że
przez lata naczelnikostwa Teresy Borkowskiej, a były to lata
1975 – 1981, udało się wiele rzeczy zrobić. Ruszyło budownictwo mieszkaniowe i spółdzielcze. Skończono bloki na os.
Starzyńskiego i zbudowano os.

Bez wsparcia naczelnik Borkowkiej tych spotkań pewnie 
by nie było.

takim budżetem, jaki przyznały
mu odgórne władze. Dodatkowo dużo do powiedzenia miał
pierwszy sekretarz Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rybus, co również
utrudniało rządzenie miastem.
– Ale Teresie się to udawało –
wspomina Czubińska. – Potrafiła wykorzystać swoje zdolności dyplomacji i uzyskać to, co
chciała. Na pewno musiała być
bardzo odważna i samodzielna.
Obecny dyrektor łowickiego
oddziału archiwum państwowego w Warszawie Marek Wojtylak opowiada, że z Teresą Borkowską związane jest jedno
wydarzenie, które może pomóc
w odpowiedzi na pytanie, jakim
była naczelnikiem miasta. Otóż

Dąbrowskiego. Powołano Radę
Dyrektorów, w której zasiadali
dyrektorzy najważniejszych łowickich zakładów. Stworzono
projekt kompleksu sportowego,
który miał powstać na łąkach
Niebudka, autorstwa dr Zabłockiego z Warszawy. Skończono
budowę wielu ulic i chodników,
stworzono kanał ściekowy na
os. Bratkowice i przepompownię na Błoniach. Wybudowano
cztery przedszkola: na os. Starzyńskiego, na przeciwko targowicy, przy ulicy Księżackiej
oraz przy ulicy Topolowej. Powstała wtedy też Szkoła Podstawowa nr 6 w Alejach Sienkiewicza – obecne Gimnazjum
nr 1. Powstały również plany
utworzenia hali sportowej, które

zostały realizowane jednak dopiero w latach 90. Były również
plany utworzenia lodowiska.
Stacja Naukowa
Podczas pełnienia funkcji
naczelnika Borkowska kładła
duży nacisk na rozwój kultury
w Łowiczu. Popierała festiwal
muzyki barokowej, który w tych
latach zaczął odbywać się w łowickiej katedrze. – Była otwarta na wszelkie inicjatywy osób
związanych z Łowiczem, ale niekoniecznie zajmujących kierownicze stanowiska – mówi Alina
Owczarek–Cichowska. – Nie odrzucała kultury na boczne tory.
Wspierała również powstanie
Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych
w Łowiczu. – Tak naprawdę
to dzięki niej powstała stacja –
mówi Alina Owczarek–Cichowska. Powstanie stacji naukowej
w Łowiczu uzależniano od tego,
czy miasto da na ten cel pieniądze. – Teresa nie czekała ani
chwili – wspomina pani Alina.
– Od razu powiedziała, że daje
nam 200 tys. zł na działalność.
Dzięki temu stacja powstała już
w czerwcu 1977 r. Początkowo
mieściła się w budynku przy
Starym Rynku, gdzie obecnie
mieści się księgarnia diecezjalna, potem przeniosła się do siedziby miejskiej biblioteki, która
znajdowała się w budynku muzeum, gdzie obecnie mieści się
biblioteka powiatowa. Kwota,
którą przeznaczyła Borkowska,
starczyła na dwa lata działalności stacji – w tym na wydawanie różnych publikacji poświęconych lokalnej historii i nie
tylko. Borkowska patronowała
stacji. Uczestniczyła niemal we
wszystkich spotkaniach.
Popierała również zorganizowanie sesji popularno–naukowej
w Łowiczu czy zorganizowanie wystawy starodruków z biblioteki kapitulnej, a to nie było
po myśli ówczesnych władz. –
Ale Teresa zdawała się tym nie
przejmować dodaje pani Alina.–
Miała zresztą dużą zdolność
przekonywania innych do słuszności podejmowanych przez nią
decyzji. Była również na pewno osobą bardzo stanowczą.
Odejście z miasta
Teresa Borkowska sama zrezygnowała z pełnienia funkcji

Biblioteka Teresa Borkowska na spotkaniu w miejskiej bibliotece  dotyczącym wspomnienia o Zygmuncie Pągowskim – 21 listopada 1976 r.

naczelnika miasta. Nikt jednak
nie potrafi dokładnie odpowiedzieć dlaczego. Jedni mówią, że
prawdopodobnie przeszkadzało
jej to, że ludzie traktują ją jako
przedstawiciela władzy, który
stoi nie po tej stronie barykady,
co powinien – a był to akurat
pełen napięć rok 1981 – i że nie
widzą jej bezinteresownej pracy
na rzecz Łowicza. Inni uważają,
że prawdopodobnie się „wypaliła”, po prostu zbyt wiele oddała sił i czasu tej pracy i zwyczajnie musiała kiedyś odpocząć.
Na pożegnanie wszystkim byłym współpracownikom rozesłała bileciki z podziękowaniami za wspólne lata pracy.
Po 1981 r. zaczęła pracować
w Państwowym Instytucie Higieny w Skierniewicach. Po
kilku latach przeniosła się do
Energopolu w Łowiczu. Kiedy
jej zakład miał przeprowadzić
inwestycję w Kurczatowie koło
Kurska na terenie ZSRR, udała się tam na rok pracy. Było to
o tyle łatwe, że znała biegle język rosyjski. Po przyjeździe
– dzięki dobrze płatnej pracy
– miała pieniądze i chciała je
zainwestować. Zmieniała się
już wtedy sytuacja w Polsce.
Zaczęły powstawać małe prywatne zakłady i przedsiębior-

Pobory krwi
w szkołach

Kocierzew | Projekt Aktywna Kobieta

Jak zadbać o zdrowie i urodę
Czterdzieści pań z gm. Kocierzew Południowy spędziło
28 lutego miłe popołudnie z kosmetyczką i dietetyczką. Było
to kolejne spotkanie w ramach
projektu „Aktywna Kobieta”.
Spotkanie „Zdrowie i uroda”
zorganizowano w budynku ZS
w Kocierzewie. Kosmetyczka
Edyta Barlak z łowickiego salonu Oliwia najpierw przeprowadziła prelekcję na temat zasad robienia makijażu, potem
wykonała go trzem wylosowanym uczestniczkom spotkania.
Wszystkim chętnym paniom
wykonała też pomiar wilgotności cery. Dietetyk Justyna

Łukasik ze Skierniewic, która prowadzi własną działalność
w dziedzinie doradztwa dietetycznego, mówiła z kolei
o zasadach zdrowego odżywiania się, prawidłowego łączenia
składników.
Obie prelegentki zwracały uwagę na to, że zbawienne
dla naszego zdrowia jest przyjmowanie dużej ilości płynów
i odpowiednio długi sen. Dietetyczka osobom chętnym obliczała wskaźniki łączące wagę
ciała ze wzrostem i zapotrzebowaniem na energię. Było to
np. BMI – Body Mass Index –
wskaźnik masy ciała, który ob-

licza się dzieląc wagę wyrażoną w kg przez kwadrat wzrostu
wyrażony w metrach. Prawidłowy wskaźnik wynosić powinien od 18,5 do 24,99. Drugi
z nich to PPM – wskaźnik podstawowej przemiany materii,
który jest wyrażonym w kcal
zapotrzebowaniem organizmu
na energię. Dla kobiet PPM oblicza się według następującego
wzoru 665,09 + 9,56 x waga
(kg) + 1,85 x wzrost (cm) – 4,67
x wiek. Dla mężczyzn 66,47 +
13,75 x waga (kg) + 5 x wzrost
(cm) – 6,75 x wiek. Tak obliczony wskaźnik to cenna informacja – zwłaszcza dla osób,

stwa. Stworzyła więc zakład
szyjący ubrania. – Ale Teresa
nie miała do tego głowy – wspomina Olga Stasykiw. – Pozwalała swoim pracownikom chodzić na urlopy zdrowotne, była
dla nich bardzo wyrozumiała
i interes zaczął kuleć. Sprzedała
udziały swojemu współpracownikowi.
W drugiej połowie lat 90.
przeniosła się do Gdyni, dokąd
wcześniej przeprowadzili się
jej brat Witold i jej bratanek.
Tam spędziła ostatnie kilkanaście lat życia.
***
– Ostatni wspólny spacer odbyliśmy po gdyńskiej starówce w październiku – wspomina
Witold Borkowski. – Zawsze
podczas naszych spacerów
dyskutowaliśmy o wydarzeniach politycznych w Polsce
i tak było również jesienią. Teresa była zawsze osobą energiczną i zdrową i nikt nie spodziewał się jej nagłej śmierci.
– Zaczęła się skarżyć, że nie
może rozwiązywać swoich
ulubionych krzyżówek – mówi
jej brat. Choroba rozwijała się
w bardzo szybkim tempie.
Zmarła zaledwie w kilka tygodni po wykryciu raka mózgu,
20 grudnia. 
jr

Pokaz makijażu w Kocierzewie. Edyta Barlak pokazuje, jak praktycznie
wykorzystać jej rady.  

które mają nadwagę i przechodząc na dietę, chcą liczyć przyswajane kalorie.
Lucyna Sierota, koordynatorka projektu z ramienia UG,
spotkanie ocenia jako bardzo
udane. Upłynęło w miłej atmos-

ferze, trwało ok. 3 godzin, połączone było z poczęstunkiem.
Kolejne spotkanie odbędzie się
w marcu, ale jego dokładna
data nie została jeszcze ustalona. Poświęcone będzie kulinariom. 
mwk

Pierwsze poferyjne pobory krwi w szkołach planowane
są dopiero w drugiej połowie
marca i tylko w dwóch placówkach. 18 marca przeprowadzony zostanie on w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy
ul. Podrzecznej, 26 marca
w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bonifraterskiej.
Uczniowie pozostałych szkół
ponadgimnazjalnych
będą
mogli oddać krew dopiero
w kwietniu.
Przypomnijmy, że pobory
prowadzone są w godzinach
od 9 do 12, a krew oddawać
mogą tylko pełnoletni uczniowie, którzy legitymują się dowodem osobistym. 
tb
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Aktualności
Trzej mężczyźni nie żyją
dokończenie ze str. 1

W jego przekonaniu największe zagrożenie na polskich drogach stanowią – i to zarówno
w przypadku kierowców samochodów ciężarowych, jak

i osobowych – młodzi, niedoświadczeni ludzie za kierownicą. – Taki młody chłopak już za
4 tysiące kupi sobie pierwsze
w życiu auto i najzwyczajniej
w świecie popisuje się. Podob-

nie ci, których stać na drogi,
szybki samochód. Tacy są najgorsi. Nie myślą o innych, tylko
o tym, żeby skoczyła im adrenalina. Człowiek starszy, doświadczony, jest bardziej odpowie-

Jan Dudek - kierowca Tira z kilkunastoletnim już stażem „za kółkiem” twierdzi, że najbardziej niebezpieczni
są młodzi, niedoświadczeni kierowcy, którzy chcą się popisać.

Na tym zdjeciu wyraźnie widać, że mimo iż z przeciwnego kierunku jedzie samochód osobowy, tir zdecydował
się na wyprzedzanie. Tym razem zdążył.

REKLAMA

dzialny. My też mamy rodziny
i przede wszystkim chcemy do
nich wrócić cali i zdrowi – dodaje nasz rozmówca. Zwraca
przy tym uwagę, że co pół roku
przechodzi m.in. psychotesty,
które sprawdzają jego dalszą
zdolność do pracy za kółkiem.
Do tej pory – a zatem kilkana-

ście już lat – jeździł bez ani jednej kolizji i wypadku. Gdy to
mówił, pośpiesznie szukał niemalowanego drewna, by w nie
odpukać. – Lepiej nie zapeszać
– usprawiedliwiał się.
Nie wszyscy kierowcy tirów
chcieli jednak z nami rozmawiać. Jeden z nich okazał się

wyjątkowo nieprzyjemny. Jeśli
jego kultura osobista przekłada
się wprost proporcjonalnie na
kulturę prowadzenia auta i traktowanie pozostałych uczestników ruchu drogowego, współczujemy wszystkim, których
delikwent ten spotka na swej
drodze. 
mwk, rpm
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Fortuna radzi... jak zarobić w sieci

Biznes w Internecie
Wokół biznesu internetowego krąży wiele mitów i nieporozumień.
Często wydaje się, że wystarczy uruchomić jakikolwiek biznes
w Internecie, a pieniądze same do nas popłyną szerokim strumieniem.
Doradcy różnej maści podpowiadają, że w Internecie można zarobić
na handlu, reklamie, sprzedaży produktów cyfrowych, jak np.

e-booków, czyli książek w formacie cyfrowym. Wchodząc w biznes
sieciowy zdobywamy nowe rynki – mówią. Liczba klientów
internetowych jest praktycznie nieograniczona, a nasz mały biznes
sieciowy działa na globalnym rynku. Jest super. Miodzio! Taaaki
potencjał biznesowy

Tyle teorii. Testowałem różne modele biznesowe
w sieci i dochodzę do wnioski, że prawda jest bardziej
złożona. Żeby zarobić w necie trzeba mieć dużo
szczęścia, włożyć w interes dużo pracy i spore pieniądze. Czasem lepiej darować sobie trud i zająć się
tradycyjnym biznesem w realu.

Liczy się stopa zwrotu
Próbowałem na przykład zarabiać na e-bookach.
Trzy lata temu napisałem e-booka o finansach. Na kilkudziesięciu stronach w przystępny sposób podałem,
jak inwestować swoje pieniądze. Dodałem kilkanaście fotografii własnego autorstwa. E-book sprzedawałem na aukcjach, w księgarniach komputerowych
i na własnych stronach internetowych. Początkowo
– nie powiem – cyfrowa książka sprzedawała się zupełnie nieźle – średnio jeden egzemplarz dziennie.
Ale po kilku miesiącach sprzedaż wyraźnie spadła, rynek zaczął się nasycać. Później nadszedł kryzys i e-book przestał interesować czytelników. Obecnie
książka sprzedaje się od święta, czyli raz na kilka tygodni. Nie prowadziłem dokładnych statystyk, ale myślę, że w ciągu trzech lat sprzedałem w sieci około
500-600 egzemplarzy. Jak to mówią: za mało, żeby
żyć, a za dużo, żeby umrzeć… Przy jednym z moich
serwisów internetowych założyłem księgarnię. I nawet się przy niej nie napracowałem, bo inna duża
księgarnia internetowa sama zaproponowała, że udostępni swoją platformę handlową, a stronom nada
spójny wizerunek. Sklepik prezentował się wspaniale,
jednak nie przyniósł większego dochodu.
Naczytałem się sporo o biznesie domenowym.
Nawiązałem kontakt z pewnym Polakiem, który – jak
twierdził – za oceanem dobrze zarabia na handlu domenami. Rejestruje domeny z nazwami firm, produktów, tytułami filmów itp., po czym dzwoni do zainteresowanych usiłując odsprzedać domenę. Wychodzi z założenia, że nie jest ważna cena domeny,
a stopa zwrotu z przedsięwzięcia. Jeśli za rejestrację
domeny zapłaci kilkadziesiąt dolarów, a sprzeda
za kilkaset, to stopa zwrotu staje się wysoka. Jeśli
nawet jednostkowo nie zarabia dużo, to przy dużym
obrocie wychodzą spore kwoty. Więc zakupiłem eksperymentalnie kilka polskich domen z zamiarem
skopiowania mechanizmu pomysłowego Polaka.
Wszystkie ciekawe nazwy domen są już zajęte, więc
trzeba być kreatywnym, aby wymyślić coś interesującego. W portfelu mam kilkanaście domen kupionych
w promocji za grosze. Jak dotychczas udało mi się
sprzedać jedną domenę, na której zarobiłem kilkaset złotych. Mam jedną dobrą domenę 4-literową
i nawet proponowano mi za nią 1 tys. euro, ale nadal
ją trzymam w nadziei na większy zarobek.
Żeby na niej nie tracić zaparkowałem ją na jednym
z zagranicznych serwerów. Parkowanie polega
na tym, że pod domeną ukazuje się strona z reklamami. Za każde kliknięcie w reklamę mam parę
centów. Domena zarabia na siebie, bo dochody
z kliknięć przewyższają koszt corocznego odnowienia jej rejestracji (120 zł). Co miesiąc mam z tych
kliknięć kilkanaście dolarów, które firma rozliczająca transakcję przesyła mi na konto PayPal. Na tym
rynku też trzeba się napracować. Sztuką jest nie tyle
posiadanie dobrej domeny, co znalezienie na nią
kupca. Na giełdach domenowych mam wystawione
wszystkie walory, ale brakuje chętnych do zakupu.
Na rynku panuje ogromna konkurencja. Najwięksi
mają po kilka tysięcy domen i tylko grube ryby mają
szansę osiągać duże dochody.

Test kontekstu
Założyłem też strony internetowe z lokalnym serwisem policyjno-plotkarskim. Miałem dobre informacje z pierwszej ręki, nawet przed gazetami,
a w związku z tym dużą oglądalność, jak na lokalny
portal. Lokalny rynek, niestety, nie rozumie reklamy
internetowej, więc nie udało mi się sprzedać żadnego banera. Testowałem też reklamę kontekstową.
Liczyłem, że uda się zarobić na płatnych linkach ukazujących się automatycznie w serwisie. Owszem, ludzie klikali, ale dochody były niewielkie. W ciągu roku
zebrałem kliknięć na około 100 dolarów, a przy serwisie napracowałem się jak wół roboczy. Przekona-

Sprzedając różne przedmioty
na aukcjach internetowych powinieneś pamiętać o zapłaceniu podatku
od zysku. Jeśli sprzedałeś rzecz używaną ponad 6 miesięcy – nie płacisz
podatku. Jeżeli jednak sprzedałeś
rzeczy nowe (posiadane krócej niż
6 pełnych miesięcy), powinieneś zapłacić podatek dochodowy według
skali: 18% i 32%. Transakcję należy
wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36.
Zajmując się handlem internetowym na większą skalę możesz spotkać się z zarzutem nielegalnego
prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli działalność zarobkowa ma
charakter zorganizowany i ciągły,
to zgodnie z zapisem jednej z ustaw,
jest to działalność gospodarcza.
W praktyce urzędy skarbowe, aby
ustalić, czy działalność jest prowadzona sporadycznie, czy w sposób
ciągły biorą pod uwagę m.in. takie
fakty, jak:
∑ czy handel stanowi zasadnicze
źródło dochodów sprzedającego,
∑ czy celem sprzedającego jest
generowanie zysku, czy pozbycie się
towaru,
∑ czy handel dotyczy przedmiotów
zakupionych w celu dalszej odsprzedaży.

łem się też, że z reklamy kontekstowej i z systemów
partnerskich można mieć sensowne dochody
pod warunkiem, że ma się ogromną oglądalność,
idącą w miliony użytkowników. Co musiałbym napisać, ile wydać na promocję, aby mieć tylu gości?
Na reklamie najwięcej zarabiają Google, które z tzw.
długiego ogona, czyli z milionów takich serwisów jak
mój, mają wprawdzie niewielkie dochody, ale w sumie dają one kilka miliardów dolarów rocznie. Znów
okazuje się, że w sieci duże pieniądze mogą zarobić
tylko wielkie korporacje.
Próbowałem też zarabiać na fotografii. W ostatnich latach handel fotografią w Internecie mocno się
rozwinął. Biznes polega na tym, że fotograf wystawia
swoje zdjęcia w serwisie i czeka na kupca. Jeśli zdjęcia są dobre, to mogą spotkać się z zainteresowaniem agencji, wydawnictw, serwisów internetowych.
Fotograf dostaje za zdjęcie niewielką stawkę, ale to
samo zdjęcie może sprzedać w dowolnej liczbie egzemplarzy. Mam znajomego, pasjonata fotografii,
który zaczyna na tym zarabiać, a jego miesięczne dochody sięgają już tysiąca złotych. Mnie jak na razie
nie udało się poszaleć. Może dlatego, że zdjęcia nie
są najwyższych, artystycznych lotów i są robione
przeciętnym sprzętem. Dotychczas sprzedałem
zdjęcia za kilkadziesiąt dolarów. Najwięcej na tych
fotografiach oczywiście zarabia firma prowadząca
serwis, która potrąca sobie kilkadziesiąt procent
od każdej transakcji.

Sprzedawaj więcej niż kupujesz
Chyba najlepiej idzie mi na aukcjach internetowych. Tu liczy się sposób prezentacji produktu, zdjęcia muszą być dobre jakościowo, powinny pokazywać
szczegóły towaru. Przedmiot powinien mieć adekwatny opis, wzbogacony elementami marketingowo-promocyjnymi. Ważne są opinie o sprzedawcy,
więc trzeba stale zabiegać o pozytywne komentarze.
Z doświadczenia wiem, że sprzedać można wszystko. Kiedyś wystawiłem na sprzedaż stare czasopisma budowlane. Dla mnie miały wartość makulatury, ale szybko okazało się, że dla innych są cennym
źródłem wiedzy. Pisma sprzedały się w ciągu kilku
dni za połowę ceny nominalnej.
Teraz nie mam już czasu na handel aukcyjny, więc
pałeczkę przekazałem młodzieży, wychodząc z założenia, że będzie to dobrą lekcją przedsiębiorczości.
I rzeczywiście. Dzieci same fotografują produkty, opisują je, ustalają cenę. Skuteczność mają zupełnie

niezłą, bo średnio co drugi – trzeci przedmiot znajduje nabywcę. A są to stare książki, czasopisma, rozmaite domowe ozdoby. Staram się przekazać młodzieży prostą zasadę handlową: zawsze sprzedawaj
więcej, niż kupujesz.
Już kilka ładnych lat testuję biznes internetowy
i dochodzę do wniosku, że jest równie trudny jak ten
prowadzony w realu. Serwis musi być stale aktualizowany, zaawansowany technologicznie, ktoś musi
go na bieżąco optymalizować i pozycjonować w wyszukiwarkach na wybrane słowa kluczowe. A to
kosztuje i to niemało. Bardzo trudno jest samemu
wszystko ogarnąć. Bez pomocy programisty, pozycjonera i specjalisty od marketingu sieciowego nie
sposób wybić się na czoło. Serwis – nawet gdyby był
najlepiej wykonany – bez promocji nie ma szans. Potwierdza to mój sąsiad, właściciel sklepu sportowego. Od kilku miesięcy prowadzi działalność równolegle, w sklepie istniejącym fizycznie i w Internecie.
Na utrzymanie cybersklepu wydaje znacznie więcej,
niż się spodziewał. Jeden z pracowników stale zabiega o profesjonalne fotografie sprzętu, aktualizuje
strony, utrzymuje kontakt z klientami. Sporo też
kosztuje reklama. Sprzedaż internetowa powoli rośnie, ale ciągle nie jest dochodowa.

Nie ma darmowych obiadów
Biznes internetowy nie jest łatwy. Założenie profesjonalnego sklepu sporo kosztuje, trzeba zakupić
oprogramowanie, zapełnić sklep produktami, intensywnie i stale promować go w sieci. Nie chcę zniechęcać do biznesu internetowego, a tylko na podstawie własnych doświadczeń pokazać, że nie ma – jak
mówią Amerykanie – darmowych obiadów. W sieci
jest ciągle wiele nisz rynkowych i mając dobry pomysł, wkładając w biznes dużo serca i czasu zapewne da się na Internecie zarobić, czego przykładem
mogą być portale typu fotka.pl lub nasza-klasa.pl,
które powstawały z niczego. Ostatnio rozkręcanie
biznesu internetowego jest znacznie łatwiejsze niż
kiedyś, a to za sprawą funduszy unijnych i działania
8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeśli masz pomysł na biznes i działalność gospodarczą zarejestrowaną w ostatnim roku, to możesz
ubiegać się o dotację w wysokości 85 proc. wydatków. Trzeba napisać biznesplan, a po otrzymaniu dotacji przetrwać na rynku minimum trzy lata. I to może być najtrudniejsze…
Wasz aspirant Fortuna

Materiał dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Uzyskując dochody z reklamy kontekstowej powinno się zapłacić podatek. Jeśli współpracujemy z polskim operatorem, nie ma problemu
– on go za nas zapłaci. Gorzej jest
z Google, które nie miesza się
do polskich podatków. W takiej sytuacji najlepiej jest zapłacić podatek
samemu do 20 następnego miesiąca,
licząc od dnia uzyskania przychodu.
Podatek obliczamy w ten sposób, że
od przychodu odejmujemy 20 proc.
kosztów uzyskania i od pozostałej
kwoty liczymy podatek według skali.
Należną wartość wpłacamy na konto
właściwego urzędu. W przypadku
stwierdzenia przez urząd skarbowy
uzyskania nieopodatkowanego dochodu może on nałożyć zryczałtowany podatek wysokości 75 proc. przychodów. Zaległości podatkowe
przedawniają się po 5 latach licząc
od końca roku, w którym powstały.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje w 2010 r. dwie
rundy kwalifikacyjne w działaniu 8.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dotację na usługę
cyfrową mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej
niż 12 miesięcy. Jeśli więc uważasz,
że masz dobry pomysł na biznes internetowy, rozważ rejestrację działalności gospodarczej i złóż wniosek.
Agencja dotuje przedsięwzięcia
do wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Kosztami mogą być
wynagrodzenia pracowników, zakup
sprzętu, oprogramowanie, promocja,
wynajem pomieszczeń itp. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 15 proc. wartości projektu.
Agencja dofinansowuje projekty
o wartości do miliona złotych.

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!

18

11 marca 2010

nr 10

biuro reklamy: 46 837 46 57 | reklama@lowiczanin.info

 nr 10        11 marca 2010

www.lowiczanin.info

19

Kultura
Łowicz | Powiatowa Biblioteka Publiczna

Przyłapani na czytaniu
„Wystarczy być czujnym
obserwatorem. Na zdjęciu
uchwycić osobę lub osoby
czytające książkę
w nietypowych miejscach
i sytuacjach.” W taki sposób
PBP w Łowiczu zaprasza
do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym
zatytułowanym „Przyłapani
na czytaniu”.
Celem konkursu jest pokazanie, że czytanie było i jest świetną rozrywką, przenosi nas do
innej rzeczywistości, daje satysfakcję.

Konkurs adresowany jest dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego oraz
dla dorosłych mieszkańców
powiatu. Technika wykonywanych zdjęć może być dowolna,
ich format musi być nie mniejszy niż 15x21 cm.
Każdy autor może zgłosić 3
prace, opisać miejsce z sytuacją,
kiedy zostały zrobione. Wbrew
nazwie konkursu, potrzebna
jest zgoda osoby znajdującej się
na zdjęciu na publikowanie jej
wizerunku, przy czym nie musi
być ona pisemna. Wystarczy,
jeśli autor zdjęcia oświadczy, że
osoba fotografowana wyraziła
zgodę na nieodpłatną publikację jej wizerunku.

Jury powołane przez organizatora, oceniając prace, będzie zwracać uwagę nie tylko
na ogólne wrażenia artystyczne,
ale także na pomysłowość prac,
zaskakujące i nietypowe sytuacje. Termin nadsyłania prac
mija 15 kwietnia.
Ogłoszenia wyników i wręczenie nagród zaplanowano
23 kwietnia. Data jest nieprzypadkowa, bo 23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich, który był
pretekstem do ogłoszenia konkursu. Dzień taki w 1995 r.
ogłosiło UNESCO, aby promować czytelnictwo, edytorstwo
oraz ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. mwk

Łowicz | Konkurs czytelniczy

Kiernozia | Gminny Ośrodek Kultury

Warsztaty folklorystyczne
ci i młodzież. – Zapraszam
na warsztaty również nauczycieli, gdyż to oni będą nadzorować wykonanie prac konkursowych – mówi dyrektor
Bożena Olczak.
Bowiem marcowe warsztaty folklorystyczne mają pomóc
w przygotowaniu wielkanocnych pocztówek – wycinanek na
konkurs plastyczny, który organizuje GOK. Prace inspirowane folklorem łowickim, nawią-

zujące jednocześnie do tradycji
ludowych regionu łowickiego należy przekazać do GOK
do 29 marca. Pocztówki wielkanocne, oprócz wykonania
w technice wycinanki, mają
nawiązywać do wielkanocnej
tematyki: pisanek, święcenia
potraw, śmigusa-dyngusa itp.
Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów wszystkich
placówek oświatowych w Kiernozi. 
jr

MOK Głowno | Warsztaty scrapbookingu

skrajne emocje, jakie towarzyszyły autorkom podczas walki
o ostateczny kształt kompozycji
strony albumowej.
Wygrał bogaty detal i żywa
kolorystyka. Uczestniczki nie
kryły zadowolenia z efektów
swojej pracy. Osobom szczególnie zainteresowanym zagadnieniem skrapbookerka udzieliła indywidualnie kilku cennych
wskazówek dotyczących doboru materiałów oraz poszukiwania inspiracji do dalszego tworzenia. 
oprac. ewr

Dzieci i młodzież z gminy
Kiernozia mogą wziąć udział
w warsztatach folklorystycznych, które odbędą się w poniedziałek, 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury. Zajęcia
poprowadzi wycinankarka Stefania Borkowska.
O godz. 9.00 odbędą się
warsztaty skierowane dla
przedszkolaków,
natomiast
dwie godziny później będą
mogły przyjść starsze dzie-

Panie pokochały scrap
W środę, 17 lutego po raz
pierwszy w Głownie odbyły się
warsztaty scrapbookingu dla
młodzieży i dorosłych pod hasłem „Express yourself!” („Wyraź siebie!”).
Zajęcia poprowadziła Anna
Maria Wolniak z polskiej grupy
I Lowe Scrap (pisownia zgodna
z nazwą). W sali głównej MOK
REKLAMA

przez ponad dwie godziny każda z dwudziestu dwóch uczestniczek warsztatów (zgłosiły się
bowiem same panie) miała okazję stworzyć autorskie strony albumu ze zdjęciem w wymagającej stylistyce kolażu. Wygląd
zasypanych papierami, stemplami, ćwiekami, tasiemkami i guziczkami stołów oddawał często

Gimnazjum w Kocierzewie może być dumne ze swoich uczniów: od lewej Paulina Brzozowska, 
Dawid Domański i Edyta Kukieła.

Z Gągolina do Wiednia
Uczeń III klasy gimnazjum
w Kocierzewie – Dawid
Domański zajął I miejsce
w konkursie czytelniczym
organizowanym przez
pijarskie Liceum
Ogólnokształcące
w Łowiczu. Tym samym
wygrał wycieczkę do
Wiednia, którą odbędzie
latem.
Oprócz niego jeszcze dwie
uczennice tej samej klasy: Paulina Brzozowska i Edyta Kukieła zdobyły wyróżnienie w tym
konkursie. II miejsce zdobyła
Dorota Dębska z Gimnazjum
nr 3 w Łowiczu, a III miejsce
uczeń gimnazjum pijarskiego
Karol Gromek.
Konkurs „Literatura na nowo
odkrywana” został zorganizowany po raz pierwszy. Czterodniową wycieczkę ufundowało dla zwycięzcy pijarskie

gimnazjum. To od niego będzie zależało, z kim pojedzie –
z rodzicem czy z nauczycielem
– jednak opiekun sam będzie
musiał ponieść koszty. Do tej
pory podobny konkurs, również
z wycieczką zagraniczną jako
nagrodą główną, był organizowany przez pijarskie gimnazjum dla szkół podstawowych.
Konkurs dla gimnazjalistów
dotyczył dwóch książek, które
już od dawna są na liście nieobowiązkowych lektur: „Noce
i dnie „ Marii Dąbrowskiej
oraz „Ziemia Obiecana” Władysława Reymonta. Składał się
z testu sprawdzającego wiedzę
z przeczytanej lektury oraz
wypracowania na jeden z tematów dotyczących obu książek. – Dla mnie łatwiejszą
w odbiorze była powieść Dąbrowskiej – przyznaje laureat.
Dawid na ogłoszeniu wyników
w pijarskiej szkole 1 marca był
bardzo zaskoczony wygraną. –
Do tej pory nie wyjeżdżałem
z Polski, więc tym bardziej cie-

szę się z wygranej – mówi Dawid, który na co dzień mieszka w Gągolinie Zachodnim.
– Bardzo się cieszę, że aż trójka moich uczniów zajęła miejsca w tym konkursie – dodaje
nauczycielka języka polskiego
Marianna Strońska, która przygotowała do konkursu gimnazjalistów z Kocierzewa.
W konkursie wzięły udział
cztery łowickie gimnazja oraz
gimnazjum w Kocierzewie.
Łącznie było 10 uczestników.
– Jest to pierwsza edycja tego
konkursu, więc sądzę, że z czasem będzie ich coraz więcej –
mówi dyrektor szkół pijarskich
Przemysław Jabłoński. W jury
konkursowym zasiadała m.in.
dr filologii polskiej Renata Marciniak z Uniwersytetu Łódzkiego, która jest z pochodzenia łowiczanką. Przyznała ona, że
obie powieści stanowiły trudną lekturę dla gimnazjalistów
i w zrozumieniu obu książek
uczniom musieli pomagać również nauczyciele. 
jr
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Aktualności
Łowicz | Szachy

Zadania szachowe
były karkołomne
27 szachistów spotkało się na 34. Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych,
jakie odbyły się 5-7 marca w Łowiczu. Ich zwycięzcą
został pięciokrotny mistrz świata w rozwiązywaniu zadań
szachowych arcymistrz Piotr Murdzia.
Mirosława
Wolska–
Kobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

Łowiczanin Kacper Piorun
zajął miejsce 3., które było najwyższe wśród juniorów. Ponieważ drugi pod względem ilości
zdobytych punktów był Czech
Michal Dragoun, Kacper otrzymał puchar za II miejsce w Mistrzostach Polski, III miejsce
wywalczył Bogusz Piliczewski.
Mistrzostwa odbywały się
na terenie szkół pijarskich,
a ich uczestnicy byli wprost zachwyceni organizacją i oprawą.
Na uroczystości otwarcia mistrzostw obecni byli wojewoda
łódzki Jolanta Chełmińska, burmistrz Jan Krzysztof Kaliński,
a występująca rodzinna kapela
ludowa – skrzypaczka Weronika Mońka wraz z bratem akordeonistą Szymonem, tak przypadła do gustu szachistom, że
bisowała. W zakończeniu mistrzostw brał udział prezes Polskiego Związku Szachowego
Tomasz Sielicki.
Dobra organizacja i życzliwe przyjęcie w Łowiczu nie
osłodziło jednak wielu szachistom goryczy z powodu małej
ilości zdobytych punków. Zadania były, w ocenie uczestników turnieju, wyjątkowo trudne. W kuluarach mówiono, że
główny sędzia Ryszard Królikowski przez 4 miesiące przeanalizował kilka tysięcy partii

szachowych, na podstawie których przygotował zadania. Rosyjski arcymistrz Andriej Seliwanow po pierwszych trzech
rundach turnieju był dopiero na
miejscu 13. Drugiego dnia odrobił straty, zdobywając piątą
ilość punktów. Z kolei Kacper
Piorun na półmetku był w tak
kiepskim humorze, że zapytany przez nas jak mu idzie odpowiedział tylko zdawkowo, że
bywało lepiej.
Przy okazji mistrzostw odbyły się zawody rozwiązywania zadań szachowych dla młodzieży z naszego terenu. Wzięła
w nich udział grupa młodych
szachistów z gminy Zduny,
ćwiczących pod okiem Zbigniewa Czyżaka. I miejsce
w tych zawodach zajął 16–letni
Łukasz Łąpieś, miejsce II zaledwie 10-letnia Michalina Karasiewicz, III był jej brat Jarosław
Karasiewicz.
W sobotę odbyły się też dwa
turnieje towarzyszące, nie liczone do punktacji Mistrzostw Polski. Pierwszy to Solving Show
– gra parami z udziałem 16 najlepszych z listy zawodników.
W czasie jej trwania kolejne zadania wyświetlane są na tablicy
i należy zrobić mata w 2 posunięciach. Rozwiązane zadanie
daje 1 punkt dla drużyny, nie
rozwiązane daje 1 pkt. drużynie przeciwnej. Turniej Quick
Show jest podobny, ale startują
w nim wszyscy chętni. W ciągu
30 minut pojawia się 30 diagramów, więc na rozwiązanie jednego zadania jest 1 minuta.

Nie tylko
profesjonaliści
Najmłodszym uczestnikiem
Mistrzostw Polski był 10–letni
Dominik Fudała, uczeń klasy
III pijarskiej SP. Ponieważ Mistrzostwa Polski miały charakter otwarty, poza Polakami brali
w nich udział szachiści z Rosji,
Białorusi, Urainy, Litwy, Czech
i Słowacji. Wielu z nich turniej
w Łowiczu potraktowało jako
trening przed Mistrzostwami
Europy, jakie w kwietniu odbędą się pod Londynem.
Tak potraktował Mistrzostwa
Polski Andriej Seliwanow, na
co dzień pracownik Ministerstwa Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rosji, wiceprezes FIDE – Międzynarodowej
Federacji Szachowej. W krótkiej rozmowie z NŁ chwalił dobrą organizację zawodów dodając, że jak tylko dysponuje
czasem, stara się przyjeżdżać
na Mistrzostwa Polski. Były to
pierwsze od pół roku zawody w
rozwiązywaniu zadań szachowych,w jakich brał udział.
Z wyniku nie był też zadowolony Piotr Górski z Warszawy,
który z Piotrem Murdzią i Kacprem Piorunem był w polskiej
drużynie na ubiegłorocznych
Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych
w Rio de Janeiro. – Zadania
były trudne, a ja nie miałem
czasu dobrze się przygotować
z powodu sesji egzaminacyjnej – mówił nam. Obecnie jest
studentem I roku Inżynierii
Biomedycznej na Politechni-

Kacper Piorun. Łowicki szachista na 34. Mistrzostwach Polski zdobył trzecią ilość punktów i II miejsce.

ce Warszawskiej. Swoją przygodę z szachami rozpoczął za
sprawą Ryszarda Królikowskiego, sędziego mistrzostw
w Łowiczu. Ten nauczył go
grać w szachy, potem kontynuował naukę w klubie szachowym i indywidualnie. – Po
pewnym czasie szachy zacząłem lubić. Teraz skupiłem się
na rozwiązywaniu zadań szachowych, ale myślę, że do gry
w szachy kiedyś powrócę –
mówi 20–letni szachista. Zadaniami zajmuje się od 2001
roku, w Mistrzostwach Polski
brał udział osiem razy.

Żyć z szachów
Życiorys arcymistrza, który
wygrał zawody w Łowiczu nie
jest banalny. Piotr Murdzia pochodzi z Gdańska, ale obecnie
mieszka w Warszawie. Jest absolwentem Filologii Rosyjskiej
na UW. Ma 35 lat. Od pół roku
pracuje w Polskim Związku
Szachowym jako szef wyszkolenia. Zajmuje się więc kadrą
narodową oraz trenerami. Obserwuje, że jest napływ młodych ludzi do szachów i dodaje, że wciąż ma nadzieje, że uda
się wprowadzić w życie projekt
nauki gry w szachy w szko-

łach. – Ta dyscyplina rozwija
wyobraźnię, pamięć, w efekcie
szachiści uczą się lepiej. Sam
nauczyłem się gry w szachy od
brata, mając 7 lat. Jako zawodowiec grałem wiele lat i było to
moje jedyne źródło utrzymania.
Wszystko w życiu związałem
z szachami, grałem w lidze polskiej, czeskiej i niemieckiej.
O turnieju w Łowiczu wypowiada się dobrze, doceniając
zaangażowanie władz miasta
i szkoły. – Mam nadzieję, że nawet Mistrzostwa Europy zostaną tu kiedyś zorganizowane –

mówi. 

Łowicz | Dni skupienia u pijarów

Zatrzymać się na chwilę
„Kładę przed Tobą dwie drogi: życie i śmierć,
szczęcie i nieszczęście” – ten cytat z Księgi
Powtórzonego Prawa Starego Testamentu był
tematem rekolekcji przeprowadzonych w zakonie
ojców pijarów w Łowiczu w dniach 14-17 lutego.

REKLAMA

Dni skupienia były przeznaczone dla męskiej młodzieży.
Wzięło w nich udział czterech
chłopców z Łowicza w wieku od 17 – 20 lat. – Choć sami
przyznali, że mieli wiele innych
możliwości spędzenia ferii wybrali Boga – mówi organizator
rekolekcji kleryk Piotr Recki
SchP.
Młodzież spała i jadła w łowickim domu zakonnym. Przez
te klika dni mieli dużo czasu na modlitwę, wyciszenie,
życie zupełnie w innym rytmie, niż ten codzienny. Z dala
od szkoły, domu, w grupie samych zakonników. Dzięki temu
mogli się również przyjrzeć
z bliska jak wygląda życie zakonników. – Rekolekcjom przyświecały dwa cele: żeby stworzyć młodym ludziom okazję
do wyrwania się z domu, zatrzymania, wyciszenia i modli-

twy oraz żeby właśnie pokazać
co kryje się pod nazwą pijarzy
– jak wygląda życie zakonne –
mówi kleryk Piotr. Dodaje, że
żyjemy w ciekawych czasach,
w których człowiek ma bardzo
dużo możliwości wyboru, wiele atrakcji, przyjemności. Dlatego jego zdaniem tym bardziej
cenne jest to, że młodzi ludzie
szukają Boga i chcą go odnaleźć. Temat rekolekcji oznacza
wezwanie ich uczestników do
wybierania życia i szczęścia –
czyli Boga. Bo jedynie w nim
można odnaleźć prawdziwe życie. – Tylko ci co to wiedzą, są
naprawdę szczęśliwi – mówi
kleryk Piotr.
Dni skupienia dla młodych
chłopców wprowadził u pijarów
kilkanaście lat temu, najpierw
w Krakowie, ks. Józef Tarnowski SchP, który jest obecnie
prowincjałem zakonu pijarów.

W Łowiczu takie rekolekcje
również się odbywały. Jednak
między poprzednimi dniami
skupienia a tegorocznymi, zaistniała sześcioletnia przerwa.
– Łowicz jest małym miastem,
a Kraków przyciąga wielu, bo
tam również jest nasze seminarium – wyjaśnia kleryk Piotr. –
Mimo to stwierdziłem, że warto
spróbować, bo może znajdą się
chętni.
Kto wybiera taki sposób spędzenia czasu? – Są to zazwyczaj młode osoby, które na swojej drodze spotkały już Boga,
ale nie wiedzą jeszcze jaką drogą pójść – mówi kleryk. – Dlatego chcą się wyciszyć, skupić
w modlitwie, zastanowić się
czy chcą zostać kapłanami czy
zakonnikami, a może osobami
świeckimi. Kleryk Piotr jeszcze
przed wstąpieniem zakonu wielokrotnie bał udział w takich rekolekcjach. – Takie dni skupienia pomagają wiele zrozumieć,
ale jest też tak, że niektórzy po
takich rekolekcjach nie potrafią
wytrwać i oddalają się od Boga.
– Bo to nie są rekolekcje dla
świętych, tylko dla tych co chcą
zostać świętymi. 
jr
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Łowicz | Niezwykły koncert niezwykłej szkoły

Nauczyciele grali dla uczniów
Blisko 2 godziny trwał
6 marca w łowickim
muzeum koncert
Centrum Edukacji
Muzycznej w Łowiczu,
zorganizowany z okazji
Dnia Kobiet.
Nauczyciele gry na gitarze, fortepianie, nauczycielka
wokalu oraz zaproszeni przez
nich muzycy zagrali dla swoich
uczniów i zaproszonych przez
nich gości – najczęściej mam
i babć. Był to pierwszy tego rodzaju koncert, ale jak zapowiada
kierownik centrum Stefan Staszewski – będą one odbywały
się co roku. Zależy mu bowiem
na tym, aby nie tylko uczniowie,
ale także nauczyciele podnosili swój poziom, ćwiczyli swoją technikę. – To dobra szkoła dla uczniów, bo pokazujemy
im jak mają grać, ale i dla nas,
bo przygotowując się do występu ćwiczymy swój warsztat.
W koncercie wystąpili: Artur
Bruc, Michał Janocha, Mariusz
Jasiak, Stefan Staszewski sam
oraz z Michałem Janochą, Arturem Brucem, ze swoimi synami
Wiktorem i Aleksandrem. Śpiewała Aleksandra Jaworska oraz
jej uczniowie Marta Kosiorek,
Kacper Wysocki, Agata Bieniek. Gościnnie wystąpili pianistka Małgorzata Garstka, kontrabasista Bohdan Fudała oraz
młody gitarzysta Paweł Piorun.
Nie zabrakło działającego w ramach Centrum Edukacji Muzycznej zespołu Guitar Band.
Koncert rozpoczął się od klasyki. Stefan Staszewski wykonał arię na strunie G Jana Sebastiana Bacha. W późniejszej
części koncertu brzmiała muzyka klasyczna m.in. Fryderyka
Chopina, Ludwika van Beethovena, Siergieja Rachmaninowa,
Siergieja Prokofiewa. Stopniowo repertuar stawał się coraz
lżejszy, np. za sprawą piosenek „Nie stało się nic” Roberta Gawlińskiego czy „Gdzie ci
mężczyźni” Danuty Rinn.
Kalejdoskop
muzycznych życiorysów
Część osób występujących na
sobotnim koncercie to muzycy
z wykształcenia. Muzykowanie,
a nawet nauka gry na gitarze,
nie jest ich jedynym zajęciem.
To prawdziwy kalejdoskop życiorysów.
Stefan Staszewski uczył się
uczyć na gitarze w Ognisku
Muzycznym w Łowiczu u Jarosława Szutowicza, w Szkole
Muzycznej I stopnia w Skierniewicach, II stopnia w Żyrardowie. Podjął studia pedagogiczne muzyczne na Uniwersytecie
Łódzkim. Tam zauważył go
prof. Flis, zachęcając do prowadzenia nauki gry na instrumentach jego metodą. W tym
też czasie Eugeniusz Strycharski zachęcił Staszewskiego do
pracy w Ognisku Muzycznym
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Papież w oczach
łowiczan
Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu planuję wydać
książkę, poświęconą papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi
II. W książce ma znaleźć się
1 wiersz i 8 tekstów literackich.
Wszystkie są autorstwa młodych mieszkańców naszego
miasta i powiatu.
– W październiku minionego
roku przeprowadziliśmy w naszej bibliotece konkurs literacki dla uczniów klas 5 i 6 szkół
podstawowych z gimnazjów,
szkół średnich i podstawowych
– mówi dyrektor MBP w Łowiczu Magdalena Pakulska. Tematem konkursu było hasło Jan
Paweł II – Papież Wolności.
– Na obchody 5-lecia śmierci papieża chcemy wydać prace
najlepszych uczestników konkursu drukiem – dodaje dyrektor. Książka powinna ujrzeć
światło dzienne na początku
kwietnia. 
td

Konkurs
plastyczny
w ŁOK
Rodzinne trio. Stefan Staszewski (pośrodku) z synami Wiktorem (z lewej) i Aleksandrem (z prawej) grali utwór zespołu Vaya con Dios „Nah neh nah”.

w Łowiczu. Po ukończeniu studiów pan Stefan z żoną Weroniką (w centrum uczy najmłodsze
dzieci rytmiki) wrócił do Łowicza. Cały czas pracuje jako nauczyciel, licząc czas studiów
trwa to już 19 lat, w Ognisku
Muzycznym pracował 14 lat.
Alaksandra Jaworska jest na
co dzień nauczycielką w przedszkolu w Nieborowie. Uczy
też muzyki i rytmiki. Obecnie
w Centrum Edukacji Muzycznej
od 3 lat prowadzi naukę śpiewu
i gry na pianinie, rok wcześniej
uczyła gry na gitarze. O ile na
wokal przychodzi młodzież
gimnazjalna lub ponadgimnazjalna, to na grę na pianinie przychodzą do niej przedszkolaki.
Jak sama przyznaje, lepiej
czuje się w śpiewie, sama po
prostu uwielbia śpiewać. Wykształcenia ma dwojakie: ukończyła klasę wokalną Szkoły
Muzycznej II stopnia w Kutnie
oraz architekturę krajobrazu na
Akademii Rolniczej w Lublinie.
W drugim z tych zawodów nigdy jednak nie pracowała etatowo, choć zdarzało się jej wykonywać prace zlecone.
Artur Bruc z wykształcenia jest terapeutą zajęciowym,
w centrum od 3 lat uczy gry na
gitarze. – Bardzo lubię grać, lubię też słuchać muzyki, najbardziej chyba tej, na której się wychowałem, czyli rocka, ale lubię
też jazz i muzykę klasyczną.
Jak przyznaje, ma smykałkę do
nauczania innych oraz ciekawe
doświadczenie zawodowe, jakie
zdobył w WTZ Urzecze prowadząc terapię przez muzykę.
Bohdan Fudała od lat łączy muzykę z wykonywaniem
zawodu dziennikarza. Pracował w Nowym Łowiczaninie,
łowickim oddziale Dziennika Łódzkiego oraz w Gościu

Niedzielnym. Jest absolwentem średniej Szkoły Muzycznej
w Sochaczewie, w klasie kontrabasu. Pracował jako organista, współpracował z trzema kapelami folklorystycznymi, grał
w orkiestrze wojskowej, jest
kontrabasistą Łowieckiej Orkiestry Kameralnej.
Michał Janocha w centrum
uczy od września. Jest studentem I roku Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Nie
ukończył jeszcze Niepublicznej
Szkoły Muzycznej II stopnia
w Łowiczu, ale chce ją skończyć, ponieważ myśli o drugim
kierunku studiów – na Akademii Muzycznej. – Nie mam zamiaru z niczego rezygnować,
ani z architektury, ani z muzyki
– mówi w rozmowie z NŁ.
Od kilku tygodni w placówce przy ul. Długiej pracuje też
inny młody muzyk, Mariusz Jasiak, ucząc także gry na gitarze.
Jest on absolwentem Szkoły
Muzycznej w Łodzi, studentem V roku Akademii Muzycznej w Łodzi. Prywatnie – synem
znanego akordeonisty folklorystycznego ze Skierniewic.
Gościnny występ
młodej pianistki
Nie lada gratką dla bardziej
wyrobionych melomanów był
występ Małgorzaty Garstki.
Wykonała I część Sonaty Pożegnalnej Jana Sebastiana Bacha,
etiudę fis-moll Rachmaninowa
oraz toccatę Prokofiewa. Pianistka jest łowiczanką, absolwentką Gimnazjum nr 2, nigdyś
uczennicą Niepublicznej Szkoły
Muzycznej w Łowiczu. Obecnie
uczy się w Liceum Muzycznym
w Warszawie, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego w
klasie fortepianu prof. Aleksanr-

dy Kowalik–Burcy. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatką
19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J. S.
Bacha w Gorzowie Wielkopolskim w 2008 r. Mimo młodego wieku, artystka ma na swoim koncie występy z Poznańską
Orkiestrą Kameralną, Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną
z Bytomia, udział w 33. Międzynarodowym Mistrzowskim
Kursie Pianistycznym w Dusznikach Zdroju. Koncertowała
w Polsce i w Portugalii. Zdobyła wyróżnienie w 9. Śląskim
Konkursie Pianistycznym, jaki
odbył się w ub. roku w Zabrzu.
Bez egzaminów
i nie tylko z muzyką
klasyczną
W istniejącej od 3 lat przy
ul. Długiej w Łowiczu placówce, założonej przez Stefana Staszewskiego, nauka wygląda
inaczej niż w typowych szkołach muzycznych. Program nie
jest oparty na muzyce klasycznej, lecz na muzyce współczesnej. – Klasyka jest za trudna
dla dzieci, kładziemy więc nacisk na muzykę łatwiejszą i na
naukę gry z nut. Klasyka jest
obecna, ale nie na prawach wyłączności. W odróżnieniu od
państwowych szkół muzycznych, w centrum nie ma egzaminów, ale koncerty, na których
każdy uczeń musi wystąpić. –
Koncert to sprawdzian tego co
się umie, ale też mobilizacja, bo
trzeba zagrać przed 200 osobami obecnymi na sali, a nie przez
4 osobami w komisji egzaminacyjnej. Ocenami są oklaski publiczności. Dzięki tej metodzie
dzieci od nas nie są smutne i zestresowane. Same pytają o następny koncert. Chętnie cho-

dzą na lekcje. Wiedzą, że nauka
jest dobrowolna, a one chcą się
uczyć.
Nadal jest to kształcenie muzyczne, które dobrze wpływa
na rozwój młodego człowieka,
na budowanie kontaktów międzyludzkich. Do placówki jest
bardzo dużo chętnych. Dlatego
Stefan Staszewski planuje dobudowanie pawilonu i zwiększenie od nowego szkolnego
liczby uczniów do 150.
Powrócić do Bacha
Nie są to jego wszystkie pomysły na wkład w muzyczne
życie Łowicza. Jego wielkim
marzeniem jest nawiązanie do
tradycji Dni Muzyki Baroku,
które odbywały się w naszym
mieście w latach 1971–1987. Ta
impreza, organizowana przez
Zrzeszenie Studentów Polskich, Pro Musica i ówczesny
Wydział Kultury Powiatowej
Rady Narodowej w Łowiczu,
odbywała się z wielkim rozmachem. Dni Muzyki Baroku
trwały tydzień, przyjeżdżały na
nie znakomite zespoły, chóry i
orkiestry istniejące do dzisiaj.
Stałym miejscem imprezy była
sala barokowa łowickiego muzeum. Niekiedy – ze względu
na liczebność artystów – koncerty odbywały się w kolegiacie
lub Nieborowie.
Nasz
rozmówca
chce
w oparciu o swoich nauczycieli i uczniów zrobić jeden tego
typu koncert w roku. Może uda
mu się do tego pomysłu przekonać też innych muzyków
i łowickie władze. Uważa, że to
były dobre wzorce, zachęcające
do muzyki poważnej i do nich
warto wrócić. Bo on sam przychodził niegdyś na te koncerty
i nadal ma chęć słuchać i grać
Bacha. 
mwk

„Tradycje wielkanocne” to
temat konkursu, jaki przygotował Łowicki Ośrodek Kultury. Adresowany jest on do
najmłodszych łowiczan: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
Prace o wielkanocnej tematyce należy nadesłać do siedziby
ŁOK do 22 marca.
Na konkurs będą przyjmowane nie tylko rysunki, ale również
inne formy i techniki wykonania m.in. lepione koszyczki,
pisanki czy palemki. Wernisaż najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w ŁOK
w czwartek 1 kwietnia o godzinie 14.00. 
jr

Z poprawną
polszczyzną
na co dzień
Troje uczniów łowickich
szkół znalazło się w finale VI
Ogólnopolskiego
Konkursu
„Z poprawną polszczyzną na
co dzień...”, organizowanego
przez Centrum Edukacji Polonistycznej. Są to Natalia Cichocka z klasy IIIb Szkoły Podstawowej nr 7, Maja Gabrysiak
z klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Julia Stępniewska
z klasy Ib Gimnazjum nr 4.
Finalistki przeszły pomyślnie dotychczasowe dwa etapy
tego konkursu i zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się 30 kwietnia w Warszawie. Finał, podobnie jak
cały konkurs, rozegrany będzie
w sześciu kategoriach wiekowych obejmującej uczniów
szkół podstawowych od klasy pierwszej po maturzystów.
W każdej z nich jest inna liczba
finalistów, od dwudziestu jeden
do ponad pięćdziesięciu.  mwk
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Aktualności
Sanniki | Koło Chopinowskie

Koncert i podwójny jubileusz
W koncercie zatytułowanym
Chopin – Muzyka – Poezja
grał Andrzej Jasiński, recytował
Wojciech Siemion. Po koncercie świętowano 30-lecie działalności Koła Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina. Z tej okazji przygotowano wystawę zdjęć
wraz z nazwiskami artystów,
którzy występowali w Sannikach. Zebrało się ich aż 396!
Wystawę można jeszcze oglądać do końca marca w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury.
Najbardziej zasłużeni działacze KTiFC zostali wyróżnieni, wręczono im upominki.
Wśród członków koła są osoby, które nieprzerwanie działają
od chwili powstania koła, czyli od marca 1981 roku. Są to:
Włodzimierz Chećko, Ryszard
Mąka, Danuta Mąka, Daniela
Tomasik, Zofia Konfederat, Jan
Pawlina, Regina Malejko, Teresa Marcinkowska, Antoni MarREKLAMA

cinkowski, Danuta Żarkowska
i Stanisław Godlewski.
Za wieloletnią działalność
dziękowano też kilkunastu innym członkom, którzy w różnych latach przystępowali do
koła. W gronie tym znaleźli się:
Danuta Buła, Janina Durmaj,
Halina Górska, Barbara Kamińska, Eleonora Konfederak,
Jerzy Konfederak, Maria Maksjan, Sławomira i Waldemar
Maziarz, Wiesława Waśniewska i Jana Załęcka.
Upominki i gratulacje na piśmie otrzymały Maria Fudała
i Aleksandra Głowacka – należące do koła od 1981 roku i należące do zarządu. Nie zapomniano o Danieli Garstce, która jest
zaangażowana przy sprzedaży
biletów na koncerty, za tę pracę
została ona wyróżniona, podobnie jak Anna Wojciechowska
i Marzena Andrzejczyk – etatowe pracownice GOK.

Paweł Duda

Drugi w Roku Chopinowskim koncert w Sannikach, jaki
odbył się w niedzielę, 7 marca, połączony był z obchodami
30-lecia tamtejszych koncertów oraz działalności
Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Tort na 30-lecie KTiFC. Od lewej Danuta Mąka, Aleksandra Głowacka,
Gabriel Wieczorek i Aleksander Pruszak.

Założycielem i pierwszym
przewodniczącym koła był nieżyjący już Jan Geisler. Obecnie
w skład zarządu wchodzą: Aleksandra Głowcka – przewodnicząca, Maria Fudała – zastępca, Beata Jabłońska – sekretarz,
Mirosława Duda – skarbnik,
Mirosław Kaczmarek – członek.
W komisji rewizyjnej pracują:
Jadwiga Lewandowska – przewodnicząca, Piotr Skonieczny
oraz Sławomir Wolfram.
Dodać warto, że sannickie KTiFC zrzesza obecnie 77
członków. Ściśle współpracuje

z Towarzystwem im. Fryderyka
Chopina, które zaprasza artystów i opłaca ich gaże. W tegorocznym sezonie zaplanowano
jeszcze 8 niedzielnych koncertów
poetycko–muzycznych,
comiesięczne koncerty edukacyjne dla dzieci oraz kilka dodatkowych imprez – np. Wieczór francuski – od Chopina do
Edith Piaf oraz Chopin – impresje jazzowe. Najbliższy koncert
zaplanowany jest 25 kwietnia,
a wystąpi w nim Andrzej Janaszek – fortepian oraz Edyta Jungowska – recytacje. 
mwk

Gmina Zduny | Dzień Kobiet

Sto lat dla miłych pań
W piątek, 5 marca
w sali widowiskowej
w Gminnym Domu
Kultury w Zdunach
zebrały się panie z całej
gminy na uroczyste
obchodzenie swego
święta.
Jak co roku, tak i tym razem panie nie zawiodły się ani
na programie artystycznym, ani
na panach. Impreza rozpoczęła się od m.in. piosenek Gdzie
ci mężczyźni, O mnie się nie
martw, Nie bądź taki szybki Bill... zaśpiewanych przez
Martynę Lisiewską, Aleksandrę Wojtysiak, Karolinę Szeligę. Dziewczyny przygotował do
występu Marcin Gałka-Walczykiewicz, który prowadzi zajęcia
w zduńskim domu kultury.
Po tym wprowadzeniu życzenia dla pań złożyli wójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski oraz przewodniczący Rady
Gminy w Zdunach Zbigniew
Bończak, po czym na sali pojawili się gminni strażacy w mundurach galowych. Panowie roz-

dali wśród pań szampana oraz
truskawki, po czym wszyscy
znajdujący się w sali mężczyźni
odśpiewali paniom sto lat.
Po tej niespodziance dla pań
wystąpiła zaproszona gwiazda
– znany z występów w telewizyjnym programie Mam Talent
Tomasz Grdeń.
Artysta, akompaniując sobie na kontrabasie, zaśpiewał
m.in.: „Zimny drań”, „Ostatnia niedziela” oraz autorski
numer zatytułowany „Bestia”.
Gwiazdor w czasie swego występu nie ograniczył się tylko
do śpiewania. Szybko nawiązał dobry kontakt z publicznością. Zagadywał, opowiadał
anegdoty, sala bawiła się doskonale. 
tb
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Aktualności
Łowicz | 65 rocznica akcji „Uwolnić  Cyfrę”

Pamiętając o bohaterach sprzed lat
8 marca w Łowiczu obchodzono uroczyście 65. rocznicę związaną z jedną z największych akcji zbrojnych przeprowadzonych
przez harcerzy w naszym kraju, podczas II wojny światowej. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach akcji Uwolnić Cyfrę,
podczas której w 1945 roku z więzienia w Łowiczu uwolniono około 80 osób.
Przypomnijmy, że w lutym 1945 roku członek Szarych Szeregów Zbigniew Feret „Cyfra” został aresztowany
przez NKWD na wskutek donosu mieszkańca Łowicza, niejakiego R.W. Zarzutem miało
być posiadanie radia i rzekoma współpraca z gestapo. Niebawem jego rodzinie i kolegom
udało się ustalić, że „Cyfra”
przebywa w więzieniu przy
ulicy Kurkowej. W tym czasie
w głąb Związku Radzieckiego
został wywieziony z Łowicza
jeden transport z byłymi żołnierzami Armii Krajowej. To powodowało, że koledzy Zbigniewa Fereta z Szarych Szeregów
podjęli decyzję o odbiciu kompana. Brawurowa akcja Szarych
Szeregów trwała nieco ponad
pół godziny. Według różnych
źródeł uwolniono od 70 do 80
osób, a podczas akcji nie padł
nawet jeden wystrzał.
Po latach akcję w Łowiczu
zaczęto nazywać „małym Arsenałem”, porównując ją z warszawską akcją pod Arsenałem.
Po akcji intensywne poszukiwania bojowców podjął Urząd
Bezpieczeństwa, a do więzień
trafiło kilku uczestników akcji
razem z rodzinami. Trzech zostało skazanych na karę śmierci,
na szczęście do wykonania wyroku nie doszło.
8 marca w Łowiczu powróciły wspomnienia z tamtych
REKLAMA

Jerzy Miecznikowski opowiadał na ul. Kurkowej o akcji oraz o represjach, które jego i jego kolegów dotnęły w powojennej Polsce.

wydarzeń. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną o godz. 10.00
w kościele św. Leonarda w intencji zmarłych uczestników akcji. – Szkoda, że tak mało miejsca jest w tym małym kościółku,
bo moi harcerze chcieli w niej
uczestniczyć – powiedział nam
jeden z współorganizatorów,
harcerz Cezary Szczepanik.
Miejsce mszy wskazali jednak
sami Szaroszeregowcy – tam

bowiem jest tablica upamiętniająca akcję. Po mszy złożone
zostały kwiaty pod pomnikiem
harcerzy w pasażu Władysława Grabskiego i pod pomnikiem Artura Zawiszy Czarnego
w Alejach Sienkiewicza. Do
dyspozycji gości był autobus,
który woził ich na miejsca obchodów.
Główna część uroczystości
odbyła się pod tablicą upamiętniającą akcję przy ul. Kurkowej

– na byłym budynku więzienia
NKWD i UB. Obecnych było
15 pocztów sztandarowych,
w tym z wszystkich łowickich szkół, harcerze z Łowicza
i Głowna, władze miasta i powiatu oraz żyjący uczestnicy akcji. Historię akcji przypomniał burmistrz Krzysztof
Kaliński. O bohaterstwie i odwadze uczestników akcji mówił
zastępca komendanta łowickiego hufca ZHP Michał Kordecki.
– To w nich szukajmy wzorów
do naśladowania – zachęcał.
W imieniu uczestników akcji głos zabrał Jerzy Miecznikowski ps. Wienciądz. Mówił
nie tylko o akcji, ale też o represjach, które dotykały jego i jego
kolegów po 1945 roku. Mówił
o tym, że jego marzenia spełniły się, że chciał wychowywać młodzież i przez wiele lat
było mu to dane – był instruktorem ZHP. Pełnił wiele innych
funkcji w harcerstwie. W 2009
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz
przemian demokratycznych został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Nieobecny był z powodów zdrowotnych i z racji wieku druh Zbigniew Feret – Cyfra.
– Jestem pewien, że będąc teraz
w domu w Krakowie jest myślami razem z nami – mówił burmistrz Krzysztof Kaliński.

Potem uroczystości przeniosły się do Gimnazjum nr 1
w Łowiczu, gdzie zaprezentowano zrealizowany przed 3 laty
film dokumentalny poświęcony
tamtym wydarzeniom oraz wysłuchano kilku ciekawych prelekcji. Niestety nagłośnienie
i akustyka pozostawały wiele do
życzenia. Akustyka była fatalna zwłaszcza podczas oglądania filmu, gdy ciężko było zrozumieć, co mówią bohaterzy.
Po filmie prelekcję poświęconą
harcmistrzyni Genowefie Mastalskiej wygłosiła komendantka hufca w Głownie Iwona Waśkiewicz. Po niej sławetną akcję
przypomniał przewodniczący
Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP
w Łodzi Krzysztof Jakubiec. Ta akcja wciąż rozbudza emocje, choć minęło już 65 lat. To
co wtedy się wydarzyło wciąż
pobudza wyobraźnię, a jej rozmiar ciągle prowokuję do zadawania pytań – mówił Krzysztof
Jakubiec. - Młodemu pokoleniu
ten szaleńczy zryw, może wydać
się pewną legendą, może czasami nawet nierealną. Ale to miało miejsce naprawdę, a świadkowie tamtych wydarzeń są ciągle
wśród nas – dodawał.
Na zakończenie zebranej publiczności zaprezentowała się
w emocjonalnym wystąpieniu,
znana polska pisarka, autorka
kilku pozycji poświęconych harcerstwu Barbara Wachowicz. td

Łowicz |ZHP

Szukają
pamiątek
Komisja Historyczna, która
od 15 stycznia działa w nowym
składzie przy łowickim Hufcu
Związku Harcerstwa Polskiego. Na jej czele stoi pwd. Cezary Szczepanik. Wspólnie z czterema innymi osobami chce, by
komisja w najbliższym czasie
zajęła sie m.in. uzupełnianiem
i zbieraniem materiałów dotyczących łowickiego harcerstwa.
Czeka więc na pamiątki: proporce drużyn, zastępów, chusty, elementy umundurowania,
naszywki, ale także dokumenty, zdjęcia oraz relacje harcerzy, czynnych przed laty, którzy
chcieliby się podzielić wspomnieniami. Cel, który Komisja
chce osiągnąć w przyszłości to
otwarcie Izby Pamięci Harcerstwa Łowickiego, jej lokalizacja
nie jest jeszcze ustalona. Więcej
informacji w komendzie Hufca
ZHP przy ul. Mostowej 1 na II
piętrze w godz. 17-20. 
tb

Zgłoszenia
na Spotkania
Folklorystyczne
Na stronie internetowej Łowickiego Ośrodka Kultury
można pobrać formularz zgłoszeniowy na IX Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne
„O łowicki pasiak”, które odbędą się 26-27 czerwca w Łowiczu. Festiwal już od prawie
dziesięciu lat cieszy się dużym
powodzeniem wśród zespołów
ludowych z całej Polski. Czerwcowe występy jak co roku odbędą się w muszli na Błoniach. jr
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samochodowe

AUDI A4 kombi 1.9 110 KM TDI
1998 rok, granatowy metalik, tel. kom.
0605‑160‑324.

kupno

AUDI A4 1.6 benzyna 1995 rok,
bogate wyposażenie, klimatyzacja,
alufelgi, tel. kom. 0694‑253‑576.

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.
AAAuta kupie, stan, marka, wiek
nieistotne, tel. kom. 0725‑582‑209.
Auta całe, uszkodzone kupię,
tel. (046) 831-01-29, tel. kom.
0601‑317‑076.
FIAT 125p, najlepiej bez gazu, może
być wyrejestrowany, tel. kom. 0793333‑354 po 16.00.
FIAT Panda, tel. kom. 0501‑523‑233.

AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793‑779‑638.
AUDI B4 2.0 benzyna/gaz 1994 rok,
tel. kom. 0668‑238‑002.
AUDI B4 1.9 TDI 1994 rok, tel. kom.
0693‑542‑137.
AVIA A21, skrzyniowa, tel. kom.
0601‑303‑237.
BMW 316i, 1992 rok, gaz, możliwość
zamiany, tel. kom. 0785‑635‑080.
BMW 320 1995/1996 rok, full opcja,
tel. kom. 0660‑813‑710.
BMW 320 Diesel 1999 rok,
polski salon, granatowy, tel. kom.
0601‑306‑070.
BMW 325 Coupe gaz 1992 rok, 5900
zł, klimatyzacja, tel. kom. 0602‑285‑566.

www.nowylowiczanin.pl
FIAT CC 900 1993 rok, 1800 zł., tel.
kom. 0604‑792‑718.
FIAT CC 700 1994 rok, 2200 zł,
czerwony, tel. kom. 0503‑063‑859.

FORD Focus 1.8 TDCI 2003
rok, 17000 zł, grafitowy, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0504203‑474, Łowicz.

FIAT CC 700, na części, tel. kom.
0691‑607‑307.

FORD Focus combi XII 2000 rok,
1.8 TDI GHIA, stan bdb, tel. kom.
0660‑092‑247.

FIAT CC 700 gaz 1994/1995
rok, czerwony, zadbany, tel. kom.
0886‑802‑487.

FORD Focus benzyna + gaz, zielony
metalik, hatchback, 5-drzwi, stan bdb,
bezwypadkowy, tel. kom. 0512‑354‑610.

FIAT Cinquecento 900 1998 rok, tel.
kom. 0693‑441‑599.

FORD Focus kombi 1.6 2003 rok,
15000 zł, hak, tel. kom. 0604‑359‑542.

FIAT Cinquecento 700 1996 rok, tel.
kom. 0694‑299‑627.

FORD Focus 1.6 2005 rok, 24700 zł,
5-drzwi, bezwypadkowy, I właściciel, tel.
kom. 0694‑216‑417.

FIAT Cinquecento 900 1994 rok, tel.
kom. 0606‑941‑791.
FIAT Doblo 1.3 Diesel 2005
rok, zielony, stan bdb, tel. kom.
0502‑024‑300.
FIAT Marea kombi 1.9 JTD 1999 rok,
tel. kom. 0693-423‑284 po 17.00.
FIAT Marea 1.6 16V benzyna,
gaz 1999 rok, klimatyzacja, ABS,
wspomaganie, centralny zamek, stan
bdb, tel. kom. 0607‑427‑048.

FORD Galaxy Vip 2005 rok, tel. kom.
0602‑587‑341.
FORD Mondeo kombi 2005 rok,
30000 zł, czarna perła, do negocjacji, tel.
kom. 0501‑661‑904.
FORD Mondeo 2.0 D 2003 rok,
czarny, bogate wyposażenie, tel. kom.
0724‑764‑272.

FIAT Punto 1.1 benzyna 1999 rok, tel.
kom. 0512‑655‑782.

FORD Transit TD 1994 rok,
przedłużony, tel. (024) 277-86-63, tel.
kom. 0507‑708‑893.

Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
0602‑123‑360.

CITROEN Xara Picasso 2.0 HDI 2001
rok, tel. kom. 0500‑134‑201.

FIAT Punto 1.1 gaz 1999 rok, tel. kom.
0787‑396‑204.

FORD Transit 2.4 2003 rok, rama, tel.
kom. 0504‑064‑991.

CITROEN ZX 1.4 benzyna + gaz 1994
rok, 2300 zł, stan dobry, do negocjacji,
tel. kom. 0798‑147‑306.

FIAT Punto II 1.2. 2002 rok, 5-drzwiowy,
zadbany, tel. kom. 0606‑535‑457.

HONDA Civic 1.4 gaz 1998 rok
tel. (046) 861‑24‑72.

FIAT Punto II diesel 2002/03
rok, 12500 zł, elektryka, tel. kom.
0668‑002‑182.

HONDA Civic kombi 1998 rok, tel.
kom. 0883‑313‑089.

Każde auto, tel. kom.
0605‑948‑751.
Kupię Astrę I, sedan lub hatchback, po
1998 roku, tel. kom. 0505‑794‑481.

DAEWOO Espero 1.5 +gaz 1998 rok,
biały, stan bdb, tel. kom. 0883‑238‑790.
DAEWOO Lanos gaz 2000 rok, tel.
kom. 0662‑173‑679.

Kupię Astrę II, 5-drzwiową, hatchback,
tel. kom. 0501‑203‑950.

DAEWOO Lanos SX 2000 rok,
gaz, klimatyzacja, abs, tel. kom.
0792‑261‑009.

Kupię Audi A4, 1.9 TDI, 2004 rok,
sedan, tel. kom. 0696‑306‑882.

DAEWOO Lanos gaz 1999 rok, tanio,
tel. kom. 0510‑177‑036.

Kupię auto po wypadku, tel. kom.
0516‑468‑793.

DAEWOO Matiz 1999 rok, tel. kom.
0792‑261‑009.

Kupię Fiata Punto, 5-drzwi, tel. kom.
0505‑794‑316.

DAEWOO Matiz 2000 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0600‑970‑598.

Kupię Opla Corsę, 5-dzrwiową, tel.
kom. 0517‑626‑002.
Kupię Seicento lub Matiza, tel. kom.
0694‑216‑417.
Kupię Skodę Fabię, hatchback lub
sedan, tel. kom. 0692‑829‑882.
Kupię VW Polo Classic lub 5-drzwi, tel.
kom. 0512‑916‑332.
OPEL Astra II, do 5-ciu lat, tel. kom.
0607‑817‑492.
Pilnie kupię samochód osobowy,
może być lekko uszkodzony, tel. kom.
0509‑267‑886.
Skup aut, tel. kom. 0505‑959‑200.
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.
Uszkodzony do remontu kupię, tel.
kom. 0506‑713‑289.

FIAT Punto II 1.2 2005 rok, bogate
wyposażenie, mały przebieg, tel. kom.
0607-461-177, 0693‑025‑915.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 3-drzwi,
tel. (024) 277‑73‑34.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, niebieski
metalik, 5-drzwiowy, I właściciel,
centralny zamek, elektryczne szyby, stan
bdb, tel. kom. 0605‑591‑610.

HONDA Civic 1.4 1995 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, alufelgi, tel. kom.
0662‑547‑997.
HYUNDAI 1.3 82KM, GETZ.,
benzyna/gaz (sekwencja), nowe
opony.2004/2005 r., I właściciel,
salon Polska, stan bdb., tel. kom.
0783‑863‑743.
KIA K-2700 (skrzynia) 2000 rok,
salon Polska, bardzo pilne, tel. kom.
0664‑063‑688.

FIAT Punto 1.1 1998 rok, na gaz, tel.
kom. 0695‑367‑255.

KIA Picanto 1.1 TDI 2006 rok,
57000 km, czarny metalik, rejestracja
2007 rok, I właściciel, tel. kom.
0602‑441‑917.

FIAT Punto 1.1 1997 rok, sprowadzony,
tel. kom. 0604‑100‑375.

LUBLIN 1994 rok, tel. kom.
0608‑816‑582.

FIAT Seicento 900 1999 rok
tel. (046) 863‑60‑14.

LUBLIN 1 kontener 1994 rok, 2200 zł,
tel. kom. 0604‑617‑392.

FIAT Seicento 2003 rok, biały, tel. kom.
0692‑691‑177.

LUBLIN 3324 2001 rok, biały,
6-osobowy, tel. kom. 0668‑465‑864.

FIAT Seicento 1.1 2003 rok, niebieski
tel. (046) 837‑33‑87 po 17:00.

LUBLIN III kontener 2.4 Diesel 2001
rok, tel. kom. 0608‑493‑638.

DAEWOO Nexia 1.5 8V gaz 1996 rok,
2600 zł, tel. kom. 0692‑302‑113.

FIAT Seicento 1100 benzyna, gaz
1999 rok, błekitny metalik, tel. kom.
0505‑959‑200.

ŁADA Samara 1300, tel. kom.
0609‑256‑020.

DAEWOO Nubira II 2.0 gaz 2000 rok,
tel. kom. 0607‑786‑840.

FIAT Stilo 1.9 JTD 2003 rok, 5-cio
drzwiowy, tel. kom. 0791‑930‑679.

DAEWOO Tico 1998 rok, zielony, tel.
kom. 0509‑443‑110.

FIAT UNO 1.0 + gaz 1994 rok, tel. kom.
0609‑500‑982.

MALUCH 126p 2000 rok, zielony,
I właściciel, stan dobry, tel. kom.
0510‑844‑441.

DAEWOO Tico 1999 rok, 2300 zł, tel.
kom. 0796‑199‑706.

FIAT Uno 1.1 1998 rok +gaz, czerwony
tel. (046) 837‑33‑87 po 17:00.

MALUCH 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 0601‑052‑049.

DAEWOO Tico 1997 rok, wiśniowy, I
właściciel, tel. kom. 0692‑333‑418.

FIAT Uno 2001 rok, 109000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0602‑766‑396.

DAEWOO Tico gaz 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0781‑941‑291.

FIAT Uno 1.0 gaz 1998 rok, tel. kom.
0693‑569‑898.

DAEWOO Tico gaz 1997 rok, zielony
metalik, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0781‑941‑291.

FIAT Uno 1.0 gaz 1999 rok, 5-drzwi, I
właściciel, tel. kom. 0663‑743‑294.

DAEWOO Matiz 1999 rok, pierwszy
właściciel, tel. kom. 0691‑980‑849.
DAEWOO Matiz 2001 rok, stan bdb,
tel. kom. 0511‑170‑349.
DAEWOO Matiz gaz 1999/2000 rok,
wspomaganie, centralny zamek, alarm,
II właściciel, elektryczne szyby, tel. kom.
0605‑535‑396.

ŁADA Samara, w całości lub na części,
tel. kom. 0515‑131‑346.

MAZDA 323 F 1.5 16V 1997 rok,
bordo-metalik, 90 KM, wyposażona, tel.
kom. 0695‑753‑493.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom.
0693-538‑189 po 15.00.

FIAT Uno 1.0 gaz 2000 rok, I
właściciel, tel. kom. 0501‑666‑863.

MAZDA 323F 1997 rok, pełna
elektryka, klima, stan bdb., tel. kom.
0664‑914‑556.

Wszystkie, tel. kom. 0696‑210‑803.

FIAT 126p 2000 rok, tel. kom.
0692‑101‑976.

sprzedaż

FIAT 126p 2000 rok, tel. kom.
0508‑517‑164.

FORD Escort 1.6 16V gaz 1996
rok, ciemno zielony metalik, tel. kom.
0605‑617‑998.

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

FIAT 126p 1996 rok, 700 zł, tel. kom.
0792‑902‑788.

FORD Escort gaz 1994 rok, tel. kom.
0508‑914‑930.

MAZDA 626 2.0 D 1999 rok, tel. kom.
0602‑716‑963.

FIAT 126p 1999 rok, 900 zł, tel. kom.
0723‑903‑712.

FORD Escort 1.8 D, tel. kom.
0726‑893‑578.

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

FIAT 126p 1999 rok, czerwony,
garażowany, stan dobry, tel. kom.
0663‑021‑866.

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

MAZDA Premacy D, srebrny metalik,
mini-wan, 12/1999 rok, wysosażony, tel.
kom. 0668‑720‑145.

ASTRA I kombi gaz, tel. kom.
0501‑504‑407.
ASTRA II sedan 1.6 2002 rok, 13900
zł, srebrny, salon, tel. kom. 0600‑226‑519.
AUDI 80 B4 sedan 1.9 TDI 1992 rok,
tel. kom. 0694‑296‑243.
AUDI A2, atrakcyjne, tel. kom.
0692‑748‑650.
AUDI A3 1.8 benzyna 1997 rok
tel. (042) 710‑84‑99.
AUDI A3 2005 rok, tel. kom. 0697-057350, 0509‑012‑033.
AUDI A4 1995 rok, tel. kom.
0509‑208‑502.
AUDI A4 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0600‑233‑161.
AUDI A4 Avanti 1.9 TDI, 14700
zł, 223000 km, czerwone, bogate
wyposażenie, ładny, niezniszczony, pełna
dokumentacja, tel. kom. 0500‑407‑302.

FIAT 126p 1990 rok, 40000 km, stan
dobry, tel. kom. 0694‑259‑521.
FIAT Brava 1.4 benzyna + gaz 1996
rok, tel. kom. 0602‑204‑320.
FIAT Bravo 1998 rok, 5200 zł, salon,
tel. kom. 0504‑129‑814.
Fiat CC 900 cm3 1996 r., biały, tel.
kom. 0660‑670‑036.
FIAT CC 700 1997 rok, czerwony, tel.
kom. 0691‑961‑226.
FIAT CC 700 1994 rok, tel. kom.
0661‑409‑250.

Ford Escort 1.6, 16V, 1994 rok, gaz, tel.
kom. 0782‑652‑087.
FORD Escort 1.6 1996 rok, 2700 zł,
kombi, GIA, stan bdb, hak, wspomaganie
kierownicy, 2 poduszki, szyberdach,
centralny zamek, elektryczne szyby, tel.
kom. 0608‑845‑436.
FORD Escort gaz 1992 rok, 5-drzwi,
tel. kom. 0603‑212‑132.
FORD Fiesta 1.1 1996 rok, tel. kom.
0723‑981‑745.
FORD Fiesta 1.3 1995 rok,
zarejestrowany, 5-drzwiowy, klimatyzacja,
elektryka, tel. kom. 0604‑392‑876.

OPEL Kadett 1.3, 1200 zł, tel. kom.
0790‑640‑722.

NISSAN Almera 1.8 2002 rok, 15500
zł, salon, bogate wyposażenie, tel. kom.
0600‑226‑519.

CITROEN Berlingo 1.9 D 1999 rok, tel.
kom. 0602‑716‑963.

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

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

FORD Transit 2.5 D 1991 rok, krótki,
podwyższany, tel. kom. 0608‑126‑705.

DAEWOO Lanos, tel. kom.
0501‑523‑233.

Katalizator- kupię, tel. kom.
0508‑450‑441.

MERCEDES Vito 2001 rok,
habrowy, pełne wyposażenie, tel. kom.
0692‑650‑279.

OPEL Corsa 1996 rok, 3-drzwi, tel.
kom. 0787‑233‑812.

OPEL Omega 2.0 D 1998 rok, srebrny
metalik, sedan, full opcja bez skóry, tel.
kom. 0691‑871‑785.

CHRYSLER Town & Country 2005
rok, automat, benzyna, tel. kom.
0601‑148‑900.

CORSA C 2002 rok, srebrny metalik,
5-drzwiowa, I właściciel, bezwypadkowa,
tel. kom. 0516-668-906, 0501‑419‑497.

MERCEDES Vito 2.2 CDI 1999 rok,
16900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
0880‑350‑450.

OPEL Corsa 1.2 gaz sekwencja
2005 rok, 17800 zł, 130000 km,
niebieski, klimatyzacja,
salon Polska, 5-cio drzwiowy,
tel. kom. 0602‑285‑566.

MITSUBISHI Colt 2008 rok, tel. kom.
0500‑167‑670.

Auta powypadkowe, uszkodzone
- najlepiej zapłacę, tel. kom.
0508‑450‑441.

JELCZ RTO „Ogórek”, stan obojętny,
tel. kom. 0512‑655‑782.

MERCEDES Sprinter 312
1998 rok, skrzynia firanka, tel.
kom. 0664‑063‑688.

OPEL Corsa I 2002 rok, 75000 km,
3-drzwiowy, tel. kom. 0664‑860‑452.

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

BMW E-36 Coupe 1993/1994 rok, tel.
kom. 0886‑802‑487.

FIAT Seicento, tel. kom. 0501‑523‑233.

MERCEDES Sprinter 312 2,9 TDI
1998 rok, 13500 zł, 275000 km, tel. kom.
0606‑576‑999.

OPEL Corsa C 1.3 CDTI, 2003 rok
rejestracja 2004 rok, 5-drzwi, salon, tel.
kom. 0608‑037‑669.

FORD Mondeo 1.8 TD 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0792-065-212 0603-871‑036, Łowicz.

Auta kupię, gotówka, tel. kom.
0500‑167‑670.

FIAT Punto 1.2 SX 1994 rok, tel. kom.
0513‑160‑551.

MERCEDES Sprinter 210 2.9 TDI
1997 rok, 16000 zł, 393000 km,
FVAT, wspomaganie, AirBag,
immobiliser, ABS, ABD, hak, radio, CB
radio, biały.

OPEL Corsa C +gaz 2001 rok, tel.
kom. 0607‑896‑323.

OPEL Omega kombi 2.0 TDI 1998 rok,
10500 zł, tel. kom. 0721‑582‑330.

BMW 520 24V 1993 rok, tanio, tel.
kom. 0605‑977‑764.

FIAT Punto 1.2 2003 rok, tel. kom.
0606‑962‑103.

MERCEDES C220 diesel 1996 rok,
srebrny metalik, salon Polska, idealny, tel.
kom. 0604‑392‑876.

OPEL Corsa B II 1.4 16V I rej. 05.2000,
salonowy, 3-drzwiowy, stan bdb, srebrny
metalik, tel. kom. 0697‑546‑850.

MITSUBISHI Carisma 1.6 1996
rok, niebieski, cena do uzgodnienia,
lpg, wysokie wyposażenie, tel. kom.
0696‑020‑764.

FIAT Punto, tel. kom. 0501‑523‑233.

FIAT Panda 1.1 2006 rok, I właściciel,
klimatyzacja, tel. kom. 0502‑507‑768.

MERCEDES Benz 210D 1994 rok, tel.
kom. 0667‑459‑951.

MERCEDES 124 2.0 D 1991 rok, 6000
zł, przegląd i OC do końca roku, tel. kom.
0667‑196‑059.
MERCEDES 124 Diesel, stan idealny,
tel. kom. 0791‑766‑688.
MERCEDES 1420, skrzynia
7,30x2,50, kabina sypialna 1995 rok,
(samochód ciążarowy), DMC
11900, tel. kom. 0692‑601‑689.

NISSAN Almera 1.5b 2002 rok, 16900
zł, srebrny metalik, hatchback, salon,
serwis, bezwypadkowy, tel. (046) 863-0610, tel. kom. 0506‑078‑689.
NISSAN Primera D 2003 rok, 23500
zł, stan bdb, cena do uzgodnienia,
tel. (046) 854-77‑20 po południu.
NISSAN Primera 1.6 16V gaz
1998 rok, 6500 zł, elektryczne szyby,
wspomaganie, tel. kom. 0790‑282‑349.
NISSAN Sunny 1.4 1993 rok, tel. kom.
0600‑626‑709.
OPEL Astra benzyna + gaz 1994 rok,
tel. kom. 0507‑225‑522.
OPEL Astra 1.4 1996 rok, tel. kom.
0784‑006‑332.
OPEL Astra 1.6 1995 rok, tel. kom.
0609‑160‑466.
OPEL Astra 2.0 DTL rok produkcji
1999, tel. kom. 0513‑197‑017.
OPEL Astra I 1.6 benzyna + gaz 1994
rok, tel. kom. 0785‑405‑552.
OPEL Astra I kombi 1.6 1994 rok, tel.
kom. 0793‑124‑192.
OPEL Astra II 1.4 16V 2005 rok,
17900 zł, 5-drzwi, klimatyzacja, I
właściciel, tel. kom. 0606‑975‑932.
OPEL Astra II kombi 1.4 16V 2003
rok, 12900 zł, bezwypadkowa, tel. kom.
0603‑588‑228.
OPEL Astra II 2.0 DTI 1999 rok,
pełna elektryka, klimatyzacja, tel. kom.
0665‑990‑994.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2000 rok,
12100 zł, 5-drzwi, klimatyzacja, tel. kom.
0603‑249‑256.
OPEL Astra III X.2006 rok, tel. kom.
0502‑585‑456.
OPEL Astra II 1.4 16V 2005 rok, I
właściciel, bogate wyposażenie, tel. kom.
0505‑118‑029.
OPEL Astra II 1.6 gaz 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0601‑204‑034.
OPEL Astra II 2.0 Di 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0693-423‑284 po 17.00.
OPEL Astra kombi 1.7 D 1995 rok, tel.
kom. 0721‑147‑354.
OPEL Astra kombi 1.7 TD 1997 rok,
4700 zł, tel. kom. 0507‑792‑106.
OPEL Astra kombi 1.6 1996 rok, 4900
zł, wyposażona, tel. kom. 0603‑588‑228.
OPEL Astra kombi 1.6 2002 rok,
biały, 85KM, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektryczna regulacja
świateł, ABS, stan bdb, tel. kom.
0602‑362‑910.
OPEL Astra 1.6 1995 rok, 1100 zł,
ciemna śliwka, headback, benzyna
+gaz, rozbity przód, Stryków, tel. kom.
0883‑745‑186.
OPEL Astra 1.6 benzyna, hatchback, +
2-miesięczna instalacja gazowa, tel. kom.
0784‑809‑279.

OPEL Omega 2.5 TD, 4500 zł, sedan,
tel. kom. 0600‑335‑473.

OPEL Omega 2.0 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 0603‑972‑528.
OPEL Vectra 1.6 16V gaz 1998 rok, tel.
kom. 0504‑209‑767.
OPEL Vectra B 1995 rok, tel. kom.
0668‑695‑950.
OPEL Vectra B 2.2 DTI 2001, tel. kom.
0796‑550‑565.
OPEL Vectra B 1.7 TD Isuzu 1996 rok,
hatchback, tel. kom. 0504‑563‑680.
OPEL Vectra C 2.0 diesel 2003 rok,
26500 zł, salon, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0600‑226‑519.
OPEL Vectra sedan 1997 rok, zielony
metalik, tel. kom. 0888‑313‑089.
Opel Vectra, 1.7 TD (ISUZU), 1994 rok,
cena 5100 zł, tel. kom. 0509‑730‑692.
OPEL Vectra 1.7 Isuzu 1995 rok, 5300
zł, turbina interkuler, pełna elektryka,
welur, tel. kom. 0516‑385‑477.
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 DTI 1999 rok, tel. kom.
0785-199‑346 po 16.00.
OPEL Zafira A 2.0 DTI 2001 rok,
niebieski metalik, tel. kom. 0518‑627‑795.
PEUGEOT 106 1998 rok, 68000 km, I
właściciel, salon, tel. kom. 0601‑204‑034.
PEUGEOT 206 2000 rok, tel. kom.
0694‑656‑613.
PEUGEOT 206 SW 2003 rok, 50000
km, I właściciel, full opcja, tel. (046) 83851-94, tel. kom. 0697‑546‑957.
PEUGEOT 206 1.1 1999 rok, cena do
negocjacji, tel. kom. 0663‑077‑050.
PEUGEOT 206 2.0 HDi 2002 rok,
klimatronic, 5-drzwiowy, tel. kom.
0601‑204‑034.
PEUGEOT 306 benzyna 1998 rok, tel.
kom. 0693‑910‑770.
PEUGEOT Boxer 1997 rok, tel. kom.
0600‑389‑324.
PEUGEOT Expert 2000 rok,
dostawczy, 3 osobowy, tel. kom.
0698‑349‑492.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2002 rok,
kupiony w Polsce, stan bdb, tel. kom.
0608‑064‑544.
POLONEZ 1,4 1996 rok, grafit, tel.
kom. 0782-718-755 od godz: 8.00 do
20.00.
POLONEZ Caro 1986 rok, tel. kom.
0510‑281‑982.
POLONEZ Caro benzyna, gaz 1999
rok tel. (046) 863‑60‑14.
POLONEZ Caro Plus 1998 rok
tel. (046) 838‑06‑79.
POLONEZ Caro 1.6 GLI +gaz 1996
rok, stan bdb, tel. kom. 0664‑726‑237.
POLONEZ, stan dobry,
tel. (046) 838‑77‑20.

OPEL Astra 2005 rok, I właściciel, tel.
kom. 0500‑167‑670.

RENAULT Clio 1.2 benzyna + gaz
1994 rok, tel. kom. 0784‑692‑071.

OPEL Astra 1.7 D 1996 rok,
I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0793‑390‑074.

RENAULT Clio 3 2005 rok, 48000 km,
tel. kom. 0696‑417‑857.

MERCEDES 210 Okularnik 1998 rok,
tanio, tel. kom. 0601‑926‑555.

OPEL Corsa 1.3 TDTI 2007 rok, tel.
kom. 0500‑167‑670.

RENAULT Clio 1.2 2005/2006
rok, 3-drzwiowy, I właściciel, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0509‑369‑540.

MERCEDES 210 bus 1990 rok, 3500
zł, tel. kom. 0501‑989‑141.

OPEL Corsa 1.0 1999 rok, tel. kom.
0695‑671‑050.

RENAULT Laguna 1.8 benzyna + gaz
tel. (046) 838-57‑60, Piaski 24.
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RENAULT Laguna sedan 2.0i 2002
rok, 16900 zł, oliwka metalik, full opcja,
tel. kom. 0604‑136‑566.
RENAULT Laguna 1,9 DCI kombi
2002 rok, 16900 zł, pełna opcja, tel.
kom. 0503‑327‑748.
RENAULT Laguna 1.8 1997 rok,
benzyna + gaz, skóra, atrakcyjny wygląd,
tel. kom. 0603‑080‑109.
RENAULT Laguna 2.2 D 1996/1997
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
0793‑577‑918.
RENAULT Laguna 2.0 benzyna 2002
rok, stan idealny, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0724-764-272 0660‑742‑090.
RENAULT Megane kombi 1.4 16V
2000 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
0506‑672‑639.
RENAULT Megane kombi 1.9 DCI
12.2006 rok, 148000 km, szary metalik,
diesel, klimatyzacja, elektryczne szyby
lusterka, bezwypadkowy, tel. kom.
0600‑080‑141.
RENAULT Megane Scenic 1.9 DCI
2006 rok tel. (046) 838‑88‑89.
RENAULT Megane sedan 1.6
16V 1997 rok, 5900 zł, zielony,
bezwypadkowy, tel. kom. 0604‑136‑566.
RENAULT Megane 1.4 16V
2000/2001 rok, srebrny, 5-drzwiowy,
wyposażony, salon Polska, tel. kom.
0604‑392‑876.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok,
I właściciel, bezwypadkowy, stan
dobry, tel. kom. 0606‑242‑693.
RENAULT Megane 1.4 benzyna +
gaz 1997 rok, bordo metalik, stan bdb,
tel. (046) 861‑21‑23.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok,
z pełnym wyposażeniem, tel. kom.
0608‑689‑173.
RENAULT Scenic 1.9 DCI 2001 rok,
tel. kom. 0606‑975‑899.
RENAULT Scenic 1.9 D 2001 rok, tel.
kom. 0602‑716‑963.
RENAULT Scenic 1.6 1999/2000 rok,
11200 zł, ABS, elektryka, tel. kom. 0608028-682, 0513‑182‑177.
RENAULT Thalia 1.4 +gaz 2002 rok, I
właściciel, serwisowany, tanio, tel. kom.
0796‑611‑150.
RENAULT Trafic 2.5 D 1996 rok, tel.
kom. 0694‑831‑111.
RENAULT Trafic 2004 rok, tel. kom.
0691‑972‑310.
ROVER 420 Diesel 1996 rok, 6900 zł,
tel. kom. 0500-085-903, Domaniewice.
SEAT Altea XL 2.0 TDI 2008 rok,
39500 zł, czarny, automat DSG,
sprowadzony, tel. kom. 0602‑285‑566.
SEAT Cordoba 1.4 benzyna, gaz 1998
rok, tel. kom. 0602‑795‑257.
SEAT Cordoba kombi 1.6 1998 rok,
7300 zł, gaz sekwencja na gwarancji,, tel.
kom. 0793‑925‑090.
SEAT Cordoba kombi 1.9 TDI
110 KM 2000 rok, niebieski, bogate
wyposażenie, stan bdb, bezwypadkowy,
tel. kom. 0508‑148‑152.
SEAT Cordoba 1.6b 2001, 15500
zł, 92000 km, bordo metalik, salon,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0506‑078‑689.
SEAT Cordoba 1.4 LPG 1996 rok,
6900 zł, 208000 km, bordowy, tel. kom.
0724‑130‑008.
SEAT Cordoba 1.6b 1998 rok, 8200
zł, czerwony, gaz, bogate wyposażenie,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506‑078‑689.
SEAT Cordoba 1.4, benzyna stan bdb
centralny zamek, alarm z pilota, odcięcie
zapłonu, wspomaganie kierownicy, tel.
kom. 0660‑741‑795.
SEAT Cordoba 1.4 2003 rok,
75000 km, serwisowana, tel. kom.
0796‑611‑150.

SEAT Leon 1.9 TDI 2008 rok,
41500 zł, 47000 km, czarny metalik,
najnowszy silnik ecomotive 4,5
ON/100km, serwis, tel. kom.
0602‑285‑566.
SEAT Toledo 1.9 TDI 2000
rok, 193000 km, dwa komplety
kół, cena do negocjacji, tel. kom.
0691‑715‑471.
SEAT Toledo 1.9 TDI, 110KM, tel. kom.
0698-816-615, Wrzeczko 126.
SEAT Toledo benzyna + gaz 1996 rok,
centralny zamek, szyberdach, alarm, tel.
kom. 0697‑066‑398.
SEAT Toledo 1.9 TDI 1998 rok,
full opcja oprócz skóry, tel. kom.
0605‑206‑761.
SKODA Fabia 2008/2009 rok, tel.
kom. 0500‑167‑670.
SKODA Felicia 1995 rok, tel. kom.
0669‑228‑812.
SKODA Felicja 1.3 benzyna + gaz
1999 rok, tel. kom. 0692‑650‑104.
SKODA Fiabia 1.4 2005 rok,
I właściciel, salon, klimatyzacja, tel. kom.
0601‑204‑034.
SKODA Octavia 1.9 2000 rok, tel. kom.
0505‑899‑244.
SKODA Octavia 1.6 1997/1998 rok,
tel. kom. 0600‑394‑592.
SKODA Octavia II 1.9 TDI 2008 rok,
czarny, elegance, salon Polska, tel. kom.
0664‑063‑688.
Sprzedam lub zamienię na
ciągnik rolniczy VW T4, 2.4 D, hak,
wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
0609‑316‑663.

VW Golf II 1.6 gaz 1991 rok, stan
dobry, tel. kom. 0721‑341‑625.
VW Golf IV 1.6 16V 2000 rok, srebrny
metalik, tel. kom. 0663‑154‑762.
VW Golf IV 2002 rok, tel. kom.
0669‑106‑566.
VW Golf IV kombi 1.9 TDI 2001
rok, 18300 zł, czarny metalik, bogate
wyposażenie, tel.
kom. 0606‑529‑227.
VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 0693-538‑189 po
15.00.
VW Golf IV 1998 rok, biały, lpg,
5-cio drzwiowy, pełna elektryka, stan
dobry, atrakcyjna cena, tel. kom.
0503‑041‑152.

Star 200, 1989 rok, dwu-stronny
wywrot, stan bdb,
tel. kom. 0501‑247‑193.

VW Golf 1.9 GT TDI 1996 rok, 9800 zł,
tel. kom. 0667‑063‑770.
VW Golf 2.0 XII.1996 rok, gaz
sekwencyjny, zarejestrowany,
klimatyzacja, 5-drzwiowy lub zamienię,
tel. kom. 0604‑392‑876.
VW Jetta 1.6 +gaz 1988 rok, 1500 zł,
tel. kom. 0512‑476‑760.

TOYOTA Carina E 1.6 1996 rok,
sedan, salon, klimatyzacja, tel. kom.
0504‑129‑814.

VW Passat kombi 1.9 TDI 110 KM
1998 rok, pełne wyposażenie, tel. kom.
0506‑713‑289.

TOYOTA Corolla 1993 rok, tel. kom.
0602‑475‑061.

VW Passat kombi 1.9 TDI 90 KM 1999
rok, zielony metalik, zadbany, tel. kom.
0660‑414‑516.

TOYOTA Corolla 2002 rok, tel. kom.
0500‑167‑670.
TOYOTA Corolla 1.4 1998 rok,
granatowy, benzyna, cena do negocjacji,
tel. kom. 0603‑061‑818.
TOYOTA Corolla 1.4 1998 rok,
bezwypadkowa, (od starszego
pana). Prosić pana Henryka,
tel. (046) 833‑16‑96.
TOYOTA Yaris 2007 rok, tel. kom.
0500‑167‑670.
TOYOTA Yaris 1.0 gaz sekwencja
2003 rok, 14500 zł do negocjacji, 2
komplety opon, Głowno,
tel. kom. 0698‑609‑217.
TOYOTA Yaris 2001 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0788-306-544
0889‑116‑619.
VOLVO V40 1.8 1999 rok, tel. kom.
0693‑731‑456.
VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok,
czarny metalik, alufelgi, pólskóra, hak,
klimatyzacja, elektryczne szyby, tel. kom.
0602‑553‑187.
VOLVO V70 2.4 D5 2005 rok, full
opcja, tel. kom. 0500‑027‑261.
VW Golf II benzyna + gaz 1990 rok, tel.
kom. 0788‑170‑436.
VW Golf II benzyna 1991 rok, 1400 zł,
tel. kom. 0662‑049‑205.

Żuk D 1993 rok, tel. kom.
0506‑115‑015.
Żuk A-11 gaz 1991 rok, skrzynia,
stan dobry, silnik po kapitalnym
remoncie, tel. kom. 0505‑010‑853.
ŻUK A11 2.4 D 1993 rok, 2500 zł,
krypa, tel. kom. 0512‑476‑760.

Opel Astra 1.4 1996 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 0513-430-462; 0502‑939‑200.

Sprzedam Simsona, 1992 rok,
zarejestrowany, opłacony, tel. kom.
0509‑323‑278.

Sprzedam alufelgi 14” do Forda
z oponami letnimi, 550 zł, tel. kom.
0798‑966‑414.

Motocykl Kawasaki Chopper;
bordowy metalik, 125 cm3, tel. kom.
0697‑083‑838.

Karoseria Skoda Felicja, 1.6 sprzedam,
tel. kom. 0505‑040‑539.

Simson z papierami, uszkodzony, tel.
kom. 0601‑983‑597.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
230*120, tel. kom. 0662‑130‑937.

Skuter Gilera Runner 50, 3000 zł, stan
dobry, tel. kom. 0503‑159‑044.

Sprzedam silnik Leyland SW400 z
możliwością wstawienia do robura, koła
do robura 2 szt. 20/650, 2szt. 20/750,
2 akumulatory 12V 140Ah, tel. kom.
0698‑535‑722.

Sprzedam skuter Honda, tel. kom.
0510‑144‑690.

Sprzedam części do Opla Astry I, gaz,
tel. kom. 0505‑928‑735.

motorowe

sprzedaż

Naprawa ciągników T-25, C-330,
C-360, tel. kom. 0723‑743‑361.

kupno

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

Każdy stary motocykl, tel. kom.
0513‑185‑357.

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

Lakiery samochodowe,
motocyklowe, przemysłowe.
Targowica Miejska, Łowicz, tel. kom.
0608‑532‑321.

TICO benzyna 1993 rok, szary metalik,
tel. kom. 0698‑012‑879.

TOYOTA Corolla 1998 rok, tel. kom.
0602‑475‑061.

ŻUK diesel 1996 rok, tel. kom.
0501‑043‑869.

VW Golf V 1.9 TDI 2005 rok, 37800 zł,
srebrny, tel. kom. 0660‑636‑967.

VW Passat kombi 1.9 TDI 1999 rok,
90 KM, full opcja, oprócz skóry,
15700 zł + 1300 zł opłaty.
Sprowadzony z niemiec, książka
serwisowa, tel. kom.
0518‑905‑611.

SUZUKI Vitara 1998 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

Żuk D, tel. kom. 0692‑146‑594.

Pomoc drogowa 24h, tel. kom.
0608‑532‑321.

VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom.
0516‑199‑906.

Sprzedam dwie przyczepki
samochodowe typu Sam, do rejestracji,
tel. kom. 0505‑928‑735.

Sprzedam przyczepkę
samochodową typu Zapolice,
tel. kom. 0790‑846‑566.
Sprzedam alufelgi z oponami
195x50x15 do Opla Astry - 400 zł, tel.
kom. 0889‑590‑610.
Sprzedam na części Fiata CC 700
oraz silnik, skrzynię, chłodnicę,
przeguby z Fiata CC 900,
tel. kom. 0605‑684‑608.
Sprzedam opony używane,
zimowe,felgi, duży wybór, tanio,
tel. kom. 0693-538‑189 po 15.00.
Pranie tapicerek samochodowych, tel.
kom. 0693-538‑189 po 15.00.

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

Blacharstwo, lakiernictwo, spawanie
plastików, konserwacja, ul. Korczaka 10,
tel. kom. 0506‑152‑437.

VW Passat 1.9 TDI 1998/1999 rok,
sedan, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy,
immobilaizer, szyberdach,
tel. kom. 0602‑362‑910.

Przyczepa laweta do wypożyczenia, tel.
kom. 0506‑152‑437.

VW Passat 1.9 TDI 110 KM 1997 rok,
188000 km, granatowy
metalik, uszkodzony, tel. kom.
0509‑189‑793.
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Żuk 1990 rok, 22000km, tel. kom.
0725‑657‑213.

VW Golf V 2008 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.

VW Passat B4 1.9 TDI diesel, 90 KM
1996 rok, 285000 km,
granat-metalik, wersja davos,
tel. kom. 0880‑099‑514.

VW Golf II 1.6 benzyna+gaz 1989 rok,
centralny zamek, zespawana tylna klapa,
tel. kom. 0697‑634‑226.

REKLAMA

ZAFIRA 1.8 2000/2001 rok, zielony
metalik, tel. kom. 0502‑482‑511.

STAR 1142 1990 rok, wywrot, tel. kom.
0886‑016‑581.

SEAT Ibiza 1.0 1998 rok, krajowy, tel.
kom. 0886‑710‑365.

SEAT Leon 1.9 TDI 2000 rok, 110 KM,
climatronik, pełna elektryka, alufelgi 17”,
tel. kom. 0605‑302‑353.

VW Golf III 1.9 SDI 1996 rok,
biały, kombi, stan dobry, tel. kom.
0502‑603‑410.

VW Passat 1.6 D 1993 rok, tel. kom.
0608‑263‑951.

VW Golf II 1.6 Diesel 1989 rok, 2300 zł
do negocjacji, tel. kom. 0791‑929‑994.

SEAT Inca 1.9 SDI 2003 rok, 180 tys.,
stan bdb, tel. kom. 0796‑262‑379.

Wartburg z silnikiem Polo,
19991 r., cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0723‑403‑880.

Star 1142, ładowność 6,5t, mały
przebieg, tel. (046) 837‑63‑74.

SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
0693‑542‑137.

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

VW Golf III 1.4 gaz 1992 rok, centralny
zamek, alarm, elektryczne szyby,
szyberdach, tel. kom. 0513‑160‑551.
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Sprzedaż przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl, tel.
kom. 0608‑171‑821.
Sprzedam dwa komplety opon Lato
14” i ZIMA 13”, bieżnik ok. 6mm, tel.
kom. 0727‑419‑985.

WSK, SHL, WFM, MZ, tel. kom.
0784‑270‑456.
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.
Quad 400, tel. kom. 0602‑576‑979.
Suzuki GS-500E 1993 rok, tel. kom.
0604‑288‑976.
Motorower Futong 2007 r., 2800 zł,
stan bdb., tel. kom. 0507‑012‑349.
Lakierowanie motocykli
współczesnych i zabytkowych, spawanie
plastików, ul. Korczaka 10, tel. kom.
0506‑152‑437.
Kawasaki ZZR600 1990 rok, tel. kom.
0503‑436‑493.
Sprzedam Kawasaki ER500, tel. kom.
0663‑561‑245.
Yamaha Virago 1100 1996 rok,
Suzuki Maruder 800 1998 rok, tel. kom.
0500‑565‑323.
Motorower Kadet, tel. kom.
0662‑337‑109.

garaże
Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom.
0606‑908‑346.
Sprzedam garaż na Bratkowicach, tel.
kom. 0792‑242‑606.
Garaż Kostka, tel. kom. 0691-513‑232
po 18:00.

wynajem
Garaż, wolny, tel. kom. 0692‑101‑989.
Garaż do wynajęcia, przy
Nieborowskiej, tel. kom. 0694‑695‑011.
Do wynajęcia garaż na mały
samochód lub magazyn, tel. kom.
0602‑187‑540.

nieruchomości
kupno
Kupię lub wynajmę 40-900 mkw.
powierzchni handlowych w Łowiczu,
Kutnie lub Skierniewicach, tel. kom.
0608‑857‑987.
Poszukuję działki z budynkami lub bez
w obrębie Łowicz-Nowa Sucha-ŻyrardówSkierniewice-Łyszkowice, do 110000 zł,
prywatnie, tel. kom. 0607‑155‑161.
Działkę budowlaną w Głownie do
1500 mkw., tel. kom. 0602‑159‑195.

sprzedaż

Sprzedam części do Cinquecento, tel.
kom. 0508‑282‑349.

Kawasaki ZX-7R, 1996 rok, 6900 zł, tel.
kom. 0692‑302‑113.

Dom w Głownie, rok budowy 2003,
działka 1000 mkw. wysoki standard,
tel. kom. 0606‑121‑076.

Części Audi 80 B4, A4, A6 C4 1.9, 2.5
TDI, 2.6 V6, tel. kom. 0725‑661‑369.

Quad, pojemność 110 cm3, 1500 zł,
tel. kom. 0606‑727‑285.

Działki budowlane, Głowno, blisko
centrum., tel. kom. 0601‑815‑657.

Wantylator lakierniczy, tel. kom.
0698‑816‑615.

Suzuki SV 650 SX, 1999 rok, stan bdb,
35000 km., tel. kom. 0796‑262‑379.

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

VW Polo kombi 1.9 diesel, 6800 zł,
161000 km, biały, bezwypadkowy, tel.
kom. 0604‑136‑566.

Sprzedam przyczepkę
samochodową, zarejestrowana,
tel. kom. 0691‑048‑459.

Skuter Romet 2007 r., tel. kom.
0500‑190‑988.

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

VW Polo 1.9 65KM TDI 1997 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 0514‑798‑655.

„Spawanie” plastiku, zderzaków,
owiewek itp. Również dojazd do klienta,
tel. kom. 0606‑319‑335.

VW Polo 1.4 benzyna 1996 rok, tel.
kom. 0661‑664‑188.
VW Polo Classic 1.4 2000 rok, 12800
zł, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
0694‑216‑417.

VW Polo 1.4 1995 rok, dwie poduszki
powietrzne, szyberdach, tel. kom.
0662‑861‑865.
VW Sharan 1.9 TDI 110 KM 1998
rok, opłacony, stan bdb., tel. kom.
0506‑713‑289.
VW T4 Transporter 2.5 TDI 1999 rok,
19900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
0880‑350‑450.
VW T5 Multivan, 2.5 TDI 2003/2004
rok, srebrny metalik, 174 KM, 7-osobowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
0692‑601‑689.

VW Golf III 1992 rok, tel. kom.
0790‑846‑566.

VW Touran 1.9 105 KM TDI 2004
rok, 170000 km, biały, tel. kom.
0514‑798‑655.

VW Golf III 1.8, tel. kom.
0886‑149‑715.

VW Transporter TD 1996 rok, tel. kom.
0791‑966‑970.

VW Golf III 1.8 benzyna + gaz 1993
rok, tel. kom. 0724‑345‑455.

VW Vento 1.9 D 1996 rok, szyberdach,
tel. kom. 0725‑501‑303.

Regeneracja kluczyków i pilotów
samochodowych. Kodowanie.
Głowno, Plac Wolności 17, tel. kom.
0606‑319‑335.
Auto-kasacja, Nieborów,
zaświadczenia, sprzedaż części: Nissan,
Ford, Polonez, Fiat, Peugeot, BMW, Audi,
Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom.
0507‑141‑870.
Alufelki 17” Opel, Audi, VW, tel. kom.
0880‑472‑006.
Opony używane - importer, tel. kom.
0602‑133‑182.
Sprzedam przyczepkę 2mx1,10m,
zarejestrowana, tel. kom.
0880‑353‑819.
VW Passat kombi 1.8 1991 rok:
części mechaniczne i blacharskie
od 10 zł, tel. kom. 0513-430-462;
0502‑939‑200.

Sprzedam motocykl Yamaha, poj.
1100 cm3, tel. kom.
0608‑010‑034.
Motocykl Yamaha SJ1200, ABS, 1992
rok lub zamienię na Quada, tel. kom.
0509‑556‑142.
Sprzedam motocykl Aprilla RS125
Extrema, 1996 rok, 4500 zł do
negocjacji, tel. kom. 0508‑269‑295.
REKLAMA

Sprzedam mieszkanie, os.
Noakowskiego, IV piętro, 24 mkw, po
remoncie, tel. kom. 0602‑767‑874.
Mieszkanie na osiedlu Swoboda,
Głowno, 48mkw., IV piętro, tel. kom.
0503‑857‑045.
Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (046) 838‑33‑44.
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Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
0886‑753‑869.
Sprzedam dom z działką budowlaną,
Łowicz ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0512‑088‑422.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Nieborowie, 1 ha lub więcej, tel. kom.
0661‑359‑238.
Sprzedam ziemie orną, tel. kom. 0694535-433, Grudze Stare.

Dom 71 mkw. mieszkalnej + 71 mkw.
użytkowej + działka 600 mkw w Głownie,
tel. kom. 0503‑664‑595.

Działka 2,5 ha, atrakcyjne położenie,
przy lesie, tel. kom. 0697-057-132
0604‑083‑992.

Domy drewniane, rekreacyjne i
mieszkalne, www.domtor.com.pl, tel.
kom. 0509‑435‑261.

Marywil łąka 1,20 ha, tel. kom.
0663‑647‑095.

Sprzedam nowe mieszkanie
z cegły 30 mkw. i większe,
blisko centrum Łowicza www.
osiedle-grunwaldzka.pl, tel. kom.
0601‑926‑577.
Wulkanizacja, budynki Łowicz, ul.
Napoleońska 6, tel. kom. 0502‑163‑313.
Działka budowlano-usługowa, Łowicz,
ul. Klickiego 42, tel. kom. 0502‑163‑313.
Działka budowlana, centrum Łowicza,
tel. kom. 0606-508‑595 po 18:00.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha,
wraz z zabudowaniami, gmina Zduny, tel.
kom. 0500‑117‑279.
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.
Sprzedam M-2, w centrum Łowicza,
cegła, tel. kom. 0507-512‑747 po 18.00.
Działki budowlane, BednaryWieś, blisko szkoła, pkp, tel. kom.
0502‑928‑018.
Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy
ul. Armii Krajowej, tel. kom. 0668-788‑163
po 13-ej.
Sprzedam 1,076 ha w Głownie, tel.
kom. 0791-703-123 0608‑047‑532.
Ziemia 3 ha, w tym działka budowlana,
Dzierzgówek, tel. kom. 0603‑528‑048.
Grunty rolne ok. 9 ha, okolice
Dąbkowic, tel. kom. 0501‑036‑963.
Sprzedam 2,78 ha, Orenice gm.
Piątek, tel. (024) 389-47-24, tel. kom.
0604-373‑807 wieczorem.
Dom do zamieszkania w Głownie, tel.
kom. 0606‑267‑977.
Sprzedam atrakcyjną działkę leśną,
domek letniskowy, ogrodzoną 4588
mkw., media, zagospodarowana,
rozpoczęta budowa, Głowno, tel. kom.
0603‑754‑597.
Łąki w Ziewanicach, las w
Domaniewicach, Ziewanicach i Woli
Zbrożkowej, tel. kom. 0509‑297‑008.
Super okazja! Działka budowlana w
Piaskach, 8000 mkw, 15zł/mkw., tel.
kom. 0516‑199‑906.

Działka budowlana, Głowno Moczydła,
tel. kom. 0662‑525‑130.
Dom: 220 mkw., budynki gospodarcze
200 mkw.; 1.3 ha ziemi, tel. kom. 0694516-930, okolice Łowicza.
Sprzedam 36 mkw. w Łowiczu,
II piętro, tel. kom. 0663-450-117
0666‑980‑136.
Działka budowlana w Łowiczu, tel.
kom. 0791-293-047, 0604‑473‑708.
Sprzedam łąkę 80a, tel. kom. 0880500‑224, Walewice.
Sprzedam mieszkanie, dwupokojowe,
w Łodzi, po remoncie, tel. kom.
0504‑011‑042.
Sprzedam gospodarstwo rolne 9 ha
wraz z zabudowaniami 6 km od Łowicza,
tel. kom. 0600-016-352 0694‑880‑804.
Sprzedam 1 ha ziemi, klasa IIIA, IIB
w Boczkach, tel. kom. 0666-829‑906
po 19.00.
Dom 180 mkw., działka 575 mkw.,
okolice Łyszkowickiej, tel. kom.
0508‑191‑628.
Sprzedam dom 127 mkw., z wolno
stojącym garażem, z budynkiem
po hurtowni 80 mkw., magazynami
blaszanymi 180 mkw., działka
2500 mkw., ogrodzona, tel. kom.
0501‑104‑798.
Mieszkanie 65,5 mkw., w atrakcyjnej
cenie na ul. Kwiatowej, tel. kom.
0791‑966‑342.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Kiernozi, tel. kom. 0501‑603‑924.
Sprzedam mieszkanie 38,5 mkw.,
II piętro, oś. Tkaczew, tel. kom.
0660-538-130 0888‑300‑675.
Działkę rolno-budowlaną, tel. kom.
0664‑944‑374.
M4 58,7 mkw, os. Szarych Szeregów +
garaż, tel. kom. 0602‑182‑514.
Sprzedam kawalerkę 24 mkw os.
Noakowskiego, tel. kom.
0602‑316‑573.
M-4, os. Noakowskiego, tel. kom. 0609101-949; 0728‑117‑961.
Sprzedam M5 77mkw, parter + garaż,
Domaniewice, tel. kom. 0516‑447‑487.

Dom Głowno blisko centrum, tel. kom.
0601‑815‑657.

Działka 1104 m z domem blisko
Głowna, tel. kom. 0507‑448‑792.

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

Działka budowlana 2250 mkw.,
szerokość 29m, Zielkowice, tel. kom.
0607‑343‑411.

Mieszkanie M-3, 2 piętro w Strykowie,
tel. kom. 0518‑069‑843.
Sprzedam lub zamienię 49 mkw.,
na większe SUPER MIESZKANKO, po
całkowitym, kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0660‑784‑786.

Mieszkanie 75 mkw. (parter), ul.
Bolimowska, tel. kom. 0885‑726‑304.
Działki budowlane, uzbrojone w
Mysłakowie, cena 35 zł/mkw., tel. kom.
0661-675-470, 0664‑772‑760.

Sprzedam 0,60 ha łaki w Popowie, tel.
kom. 0723‑743‑361.

Sprzedam las 0,55 ha, tel. kom.
0512‑770‑934.

M-3, 49 mkw.,na osiedlu Marii
Konopnickiej, tel. kom. 0665‑436‑973.

Działkę budowlaną 5 tys. mkw, okolice
Głowna, tel. kom. 0603‑754‑598.

Sprzedam lub zamienię dom 225
mkw. działka 464 mkw., tel. kom.
0609‑317‑929.

Działka rolno-budowlana z lasem
1,21 ha, media, energia elektryczna,
woda, Kochanków k./Kiernozi, tel. kom.
0608‑691‑061.

Mieszkanie M-4 w Głownie lub
zamienię na mniejsze, tel. (042) 719-3156, tel. kom. 0785‑608‑039.
Kawalerkę 20 mkw., Głowno, tel.
kom. 0604‑268‑254.
Łowicz, 71 mkw., cegła, 190000 zł,
pilnie, tel. kom. 0660‑780‑742.
Ładną działkę rolno-budowlaną
w Arkadii, tel. kom. 0796-855-131,
0796‑854‑394.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jamnie, 800 mkw, tel. kom.
0796-854-394, 0796‑855‑131.
Działkę 4000 mkw. lub 4 x 1000 mkw.
blisko centrum z dostępem do mediów
w Głownie, tel. (042) 710‑74‑21.

Działka budowlana 2500 mkw, pod
Sachaczewem, tel. kom. 0510‑693‑304.
Działka budowlano - rolna ponad
1ha, przy trasie Warszawa Poznań,
tel. (046) 838‑99‑25.
Dom dwupoziomowy o pow. 115 mkw.,
z działką 701 mkw., Łowicz, tel. kom.
0669‑673‑075.
Ziemia 1 ha, z lasem w Borowinach,
tel. kom. 0724‑578‑676.
Sprzedam mieszkanie 33,5 mkw.,
cegła w Łowiczu, tel. kom. 0516-159‑806,
Łowicz.
Sprzedam ziemię 2,40 ha, tel. kom.
0600-652‑875 po 18.00.

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

Mieszkanie 43 mkw. w Głownie, tel.
kom. 0604‑642‑817.

Działka leśna 0,4 ha, tel. kom.
0509‑208‑502.

Mieszkanie 26 mkw. I piętro w
Głownie, tel. kom. 0513‑876‑739.
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Działka budowlana, Czajki obręb
Zielkowice, tel. (046) 838‑90‑98.
Dom 110 mkw. z działką 5370 mkw.,
Głowno, tel. (042) 719‑43‑74 po 18.00.
Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę
rolną o pow. 19500 mkw., i szerokości
70m, w miejscowości Świące:(media,
woda, prąd), tel. kom. 0509‑323‑370.
Sprzedam grunty rolne o pow.
2,5 ha we wsi Błędów, gm. Chąśno,
tel. (046) 838‑43‑81.
Gospodarstwo rolne o pow. 8 ha,
miejscowość Albinów z budynkami
i maszynami, tel. (042) 710‑83‑00 po
16.00.
Działkę budowlaną 2600 mkw. w
Dmosinie, tel. kom. 0509‑811‑568.
Dom 110 mkw. w Głownie, tel. kom.
0501‑989‑141.
Starzyńskiego 49 mkw., nowe
meble kuchenne na wymiar, tel. kom.
0502‑229‑021.
Sprzedam łąkę 0,53 ha, tel. kom.
0608-284-487, Lisiewice Małe.
Sprzedam działkę budowlaną, tel.
kom. 0692-453-370, Zielkowice.
Gospodarstwo 5,5 ha z
zabudowaniami, Sierżniki, gm. Chąśno,
tel. kom. 0605‑947‑686.
Sprzedam działkę budowlaną 0,37
ha w Szczawinie Kościelnym, tel. kom.
0663‑514‑411.
Sprzedam 2 ha ziemi Rybionek gm.
Rybno, tel. kom. 0608‑873‑635.
Sprzedam ziemię pod inwestycje wraz
z budynkami 50000 mkw. możliwość
sprzedaży samej ziemi, tel. kom. 0607701-177, Nowa Sucha.
Sprzedam działkę rekreacyjną 1500
mkw. z dobrym dojazdem, mediami,
dojściem do rezki, łąką oraz możliwość
wykopania stawu, tel. kom. 0607‑701‑177.
Sprzedam 10 ha ziemi z
zabudowaniami, może być oddzielnie,
okolice Łowicza, tel. kom. 0691‑620‑963.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Mysłakowie, 0691-871-532, tel. kom.
0665‑759‑204.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
55 mkw. w Głownie, własnościowe na
mniejsze, tel. kom. 0517-643‑385 po
16.00.
Działka budowlana, tel. kom. 0500472‑450, Łowicz.
Sprzedam działkę budowlano-rolną,
Bednary, 1,09 ha, wszystkie media,, tel.
kom. 0604‑421‑218.
Sprzedam działkę rolną o powierzchni
0,35 ha, z możliwością zabudowy, tel.
kom. 0721‑109‑048.
Sprzedam mieszkanie 33 mkw., tel.
kom. 0604-855-613, 0604-231‑015,
Łowicz.
Kolonia Niesułków 1500 mkw. przy
lesie, ogrodzona, media, tel. kom.
0791‑068‑153.

Sprzedam działkę budowlaną
w Łowiczu, 1300 mkw.,
tel. (046) 830-31-40, tel. kom.
0602‑196‑913.
Sprzedam dom w Łowiczu lub
zamienię na mieszkanie w blokach, tel.
kom. 0728‑492‑384.
Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, w Łowiczu, 190000 zł,
tel. kom. 0698‑342‑061.
Działka budowlana, 5 km od
Łowicza, 1 ha, 25m szer. wszystkie
media, kanalizacja, 9 zł/mkw., tel. kom.
0886‑489‑063.
Dom 86 mkw., tel. kom. 0796‑371‑547.
Pół bliźniaka na Zabrzeźni, tel. kom.
0507‑036‑632.
Sprzedam tanio działkę rolnobudowlaną, powierzchnia 3400 mkw.,
Łaźniki, tel. kom. 0693‑306‑493.
Działkę budowlaną 0,5 ha, Kalinów, tel.
kom. 0503‑124‑344.
Mieszkanie 48,2 mkw.,
oś.Starzyńskiego, I piętro, balkon,
zadbane, 188000 zł, tel. kom.
0692‑261‑478.
Działka 96 arów przy trasie A2 miedzy
Łowiczem a Zdunami, w tym 20 arów
lasu, tel. kom. 0602‑446‑512.

Dom do wynajęcia i mieszkanie,
Głowno, tel. kom. 0603‑641‑489.
Lokale, Głowno centrum, tel. kom.
0728‑348‑420.
Do wynajęcia lokal 30 mkw. na biuro,
gabinet, salon fryzjerski, przy ul. 3 Maja;
Łowicz, tel. kom. 0725-528‑020 po 16:00.
Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni
130mkw., w centrum Łowicza, tel. kom.
0607‑442‑383.
Wynajmę lokal użytkowy (lokal
wymaga gruntowego remontu)
położony przy ul. Zduńskiej, tel. kom.
0607‑442‑383.
Lokale do wynajęcia, centrum, tel.
kom. 0692‑725‑590.

Do wynajęcia 48mkw, umeblowane,
tel. kom. 0665‑123‑523.

zamiana
Zamienię komunalne 37 mkw., nie
własnościowe na większe, tel. kom.
0603‑980‑206.
Zamienię komunalne 35,4 mkw., blok
z cegły, w Warszawie, ul. Górczewska
p.5/7, centralne, ciepła woda, gaz,
winda, możliwość wykupu 80%
bonifikaty na dowolne w Łowiczu,
tel. (046) 837-57-84, tel. kom.
0505‑075‑516.
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje z kuchnią, woda, centralne,
parter, podpiwniczone, ogródek, ładne
słoneczne na inne w Głownie, tel. kom.
0605‑833‑384.

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

Sprzedam gospodarstwo o pow. 5
ha z budynkami lub same budynki,
tel. (024) 277‑97‑34.

Do wynajęcia kawalerka 35 mkw.
pokój z kuchnią, parter, os. Kostka, tel.
kom. 0665‑919‑285.

Kupię złom, tel. kom. 0504‑350‑641.

Mieszkanie w Głownie 34 mkw. na
lokatę, tel. kom. 0501‑956‑872.

Do wynajęcia lokal, ul. Krakowskiej
Łowicz, tel. kom. 0512‑225‑093.

Sprzedam 3 działki rolno-budowlane
o pow. 3000 mkw. ok. Kiernozi, tel. kom.
0606‑982‑055.

Wynajmę 3 lokale na produkcję lub
magazyn, ok. 500 mkw., Łowiczu, tel.
kom. 0604‑247‑251.

Działka budowlano-rolna 3,5 tys.
mkw. Popów gmina Glowno, tel. kom.
0515‑739‑752.

Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w centrum, Łowicz, tel. kom.
0509‑099‑969.

Kawalerka 24 mkw. IIIp. Bratkowice, tel.
kom. 0503‑833‑891.

Magazyn 50 mkw. do wynajęcia,
Łowicz, tel. kom. 0724‑578‑676.

Mieszkanie 74,5 mkw. Ip. cegła, tel.
kom. 0503‑833‑891.

Wynajmę mieszkanie firmie (51 mkw.),
ul. Kwiatowa, Łowicz, tel. (046) 837-6645, tel. kom. 0600‑365‑799.

Działka rolno-budowlana 28880 mkw.
Wyborów z dostępem do rzeki, media,
tel. kom. 0668‑900‑763.
Działka budowlana 713 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0693‑543‑615.

Umeblowany pokój na Starzyńskiego,
wolny, tel. kom. 0692‑101‑989.

Kupię pralkę POLAR PS 663, tel. kom.
0666‑995‑893.
Kupię betoniarkę, tel. kom.
0888‑742‑148.
Stare radia, telewizory, popsute
pralki, silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie, tel.
kom. 0516‑907‑429.
Kupię betoniarkę 200l,
tel. (046) 838‑59‑58.
Przyjmę ziemię, piach z wykopów,
dużą ilość, tel. kom.
0603‑878‑783.
Termograf nowy, tel. kom.
0514‑464‑949.
Betoniarka 150l, stan dobry, 1300 zł,
tel. kom. 0505‑037‑798.

Działka 79a, blisko las, rzeka, tel. kom.
0693‑552‑170.

Do wynajęcia lokal 55 i 66 mkw na
działalność produkcyjno-usługową
lub inną w centrum Łowicza, tel. kom.
0602‑187‑540.

Działka 30a, media, tel. kom.
0693‑552‑170.

Do wynajęcia M-3, Głowno, tel. kom.
0781‑508‑033.

Przyjmę gruz, ziemię, tel. kom.
0796‑812‑544.

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

Oddam w dzierżawę dobrze
prosperujący sklep ogólnospożywczy w Głownie, tel. kom.
0664‑142‑086.

Kupię płyty Jumbo lub podobne, tel.
kom. 0503‑115‑145.

Działka rolno-budowlana 8200 mkw.
Bobrowniki Trakt, tel. kom. 0519‑553‑151.
Dom 170 mkw., Stryków do
zamieszkania + budynek gospodarczy
100 mkw., tel. kom. 0519‑574‑413.
Działka 3000 mkw., z lasem,
Zielkowice, tel. kom. 0500‑104‑346.

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

Działka 500 mkw. w Ogrodzie
Działkowym „Kolejarz” od ul.
Poznańskiej, tel. (046) 837‑75‑73.

Grunt 1,46 ha (łąka, las), gmina
Łowicz, tel. kom. 0691‑243‑245.

Sprzedam działkę inwestycyjną, ok.
2000 mkw., oraz ogródek działkowy z
altanką, tel. kom. 0721‑460‑456.
Sprzedam działkę 3800 mkw. gmina
Domaniewice, tel. kom. 0506‑961‑767.
Mieszkanie 73 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 0605‑212‑022.

Działka 7000 mkw. ok. Bielaw, tel.
kom. 0605‑621‑096.

Sprzedam mieszkanie 38 mkw., garaż i
budynek gospodarczy w Walewicach, tel.
kom. 0601‑662‑927.

M4 w Żychlinie, 60 mkw. + garaż, tel.
kom. 0725‑632‑819.

Sprzedam działkę rolno - budowlaną
w Otolicach, tel. kom. 0785‑539‑534.

Dom, działka 4900 mkw, Łowicz, tel.
kom. 0880‑651‑700.

Mieszkanie 58 mkw. Kostka, tel. kom.
0665‑110‑869.

Sprzedam duży dom, wszystkie media,
ul. Orzeszkowa, 310000 zł, tel. kom.
0506‑442‑911.

Sprzedam 3,67 ha ziemi rolnobudowlanej z możliwością podziału
na 3 części, Tymianka, Stryków,
tel. (042) 719‑82‑43.
Mieszkanie w blokach 39 mkw.,
środkowe, II piętro, po remoncie,
Głowno, os. Sikorskiego, 160 tys. zł, tel.
kom. 0505‑138‑328.

Dom w Mysłakowie i działki, tel. kom.
0662‑077‑250.

Sprzedam działki budowlane
koło Łowicza 15 zł/mkw, tel. kom.
0886‑098‑053.

Działka budowlana 5100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 0795‑410‑608.

Głowno, mieszkanie 60mkw.,
sprzedam, tel. kom. 0516‑756‑080.

Sprzedam mieszkanie 58 mkw., cegła,
ul. Bolimowska, tel. kom. 0516‑533‑462.

wynajem

Działka rolna 35 arów, Zielkowice I, tel.
kom. 0606‑148‑016.

Tanie pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.

Działka 2600 mkw, Goleńsko przy
trasie kiernozkiej, tel. kom. 0723‑938‑111.

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

Sprzedam mieszkanie 35 mkw, I
piętro, w centrum Łowicza, cegła, tel.
kom. 0698‑059‑210.

Pilnie wynajmę mieszkanie, 40
mkw., Warszawa Ochota, tel. kom.
0606‑255‑007.

Mieszkanie 48 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 0698‑610‑872.

Lokal po banku wynajmę, tel. kom.
0603‑641‑489.

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, centrum Łowicza,
ogrzewanie węglowe, tel. kom.
0602‑187‑540.

kupno różne

Działka budowlana w Otolicach, tel.
kom. 0668‑049‑706.

M-3 3-pokojowe, IIIp. na osiedlu
Bratkowice, Łowicz, tel. kom. 0668-055229; 0602‑638‑045.

Szukam mieszkania do wynajęcia,
Głowno, tel. kom. 0792‑432‑044.

Lokal do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. kom. 0664‑933‑551.

Lokal do wynajęcia ok. 100 mkw.,
ul. Zduńska, tel. kom. 0606‑613‑642.

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

Działka rolno-budowlana 3
ha, peryferie Łowicza, tel. kom.
0500‑294‑425.

Do wynajęcia lokal o pow. 100 mkw.,
wolno stojący, parking. Łowicz, ul. Armii
Krajowej 4b, tel. kom. 0608‑419‑590.

Sprzedam kiosk w Łowiczu, tel. kom.
0602‑446‑512.

Mieszkanie 33,5 mkw, 2 pokoje,
po remoncie, os. Kostka, tel. kom.
0516‑314‑178.

Pilnie sprzedam działkę rolnobudowlaną i 8 ha ziemi, koło Chruślina,
tel. kom. 0698‑391‑451.

Kwatery pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 0698‑783‑854.

Wynajmę mieszkanie 38 mkw. os.
Noakowskiego, tel. kom. 0692-793‑199
po 17:00.

Kawalerka, wolna, tel. kom.
0692‑101‑989.

Sprzedam dom w Łowiczu, 205 mkw.,
tel. kom. 0608-581-947, 0728-967‑209
po 17.00.

Pilnie sprzedam 1/2 bliźniaka na os.
Górki, tel. (046) 837-15-60, tel. kom.
0601‑161‑244.

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

Wynajmę tanie mieszkanie lub dom,
tel. kom. 0503‑047‑083.
Noclegi dla firm Łowicz, tel. kom.
0508-718-509, 0508‑358‑988.
Lokal handlowy, Sikorskiego 21a,
Głowno, tel. kom. 0500‑190‑988.
Wynajmę samodzielny pokój dla 1
osoby, tel. (046) 837‑44‑50.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874‑64‑68.
Wynajmę mieszkania w Dmosinie,
tel. kom. 0692‑749‑175.
Wynajmę bar gastronomiczny na
Starzyńskiego wraz z wyposażeniem, tel.
kom. 0500‑204‑632.
Wynajmę dom w Dmosinie na kwatery
pracownicze lub pod działalność
gospodarczą, tel. kom. 0507‑125‑161.
Wynajmę dom w Dmosinie, tel. kom.
0507‑125‑161.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
w centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska
49, tel. kom. 0608‑369‑852.
Do wynajęcia mieszkanie 42 mkw.,
nowe, tel. kom. 0503‑327‑347.
Do wynajęcia M-4, oś. Bratkowice,
tanio, tel. (046) 837-97-09, tel. kom.
0669‑132‑367.
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje z kuchnią, I piętro,
wyremontowane, zadbane, woda
na podobne w Głownie, tel. kom.
0605‑833‑384.
Oddam w dzierżawę 1,4 ha łąki, gm.
Łyszkowice, tel. kom.
0694‑703‑166.
Budynek na kwatery, tel. kom.
0603‑641‑489.
Lokal, Głowno centrum, tel. kom.
0603‑641‑489.
Mieszkanie Głowno, pokój, kuchnia,
tel. kom. 0603‑641‑489.
Tanie lokale 38 mkw. na pracownie,
biura, gabinety itp. ul. Baczyńskiego 2,
tel. kom. 0503‑833‑891.
Głowno, dom do wynajęcia, również
dla pracowników, wolny, tel. kom.
0503‑167‑124.
Do wydzierżawienia 2 ha ziemi,
klasa III, IV, Kompina, przy trasie,
tel. kom. 0608‑621‑402.
Wynajmę lokal 40mkw. na działalność,
tel. kom. 0728‑227‑030.

Pralkę Polar PDH585 Dalia, Dafne,
Gracja, w dobrym stanie lub na części
kupię, tel. (046) 837‑15‑61 po 20.00.

Kupię używane przęsła pełne,
ogrodzeniowe, betonowe 24 szt., tel.
kom. 0600‑729‑808.
Kupię książki o tematyce naukowej,
sportowej, historycznej całe księgozbiory
z okolic Głowna i Strykowa, tel. kom.
0605‑054‑414.
Obladry okorowane brzozowe kupię,
tel. kom. 0668‑012‑527.

sprzedaż różne
Sprzedam spawarkę i migomat, tel.
kom. 0504‑221‑009.
Paintball. Super zabawa dla każdego
(12 zestawów), tel. kom. 0505-038-785;
0600‑233‑161.
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.
Namiot foliowy, tel. kom.
0507‑046‑414.
Wózek widłowy, tel. kom.
0507‑046‑414.
Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, tel. kom. 0501‑658‑261.
Meble ogrodowe, altany, budy dla
psów, huśtawki - produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 0795‑539‑905.
Sprzedam tanio betoniarki, tel. kom.
0602‑249‑683.
Huśtawki ogrodowe, budy dla
psów, heblarkę, wyrównarkę, tel. kom.
0502‑981‑959.
Butla gazowa, tel. kom. 0692‑345‑655.
Kozie mleko, tel. (046) 838‑15‑04.
Komputer, tel. kom. 0601‑158‑597.
Wózek wielofunkcyjny, tel. kom.
0600‑561‑205.
Skrzypce, tel. kom. 0661‑162‑567.
Wózek dziecięcy głęboki, fotelik 0-15
kg, leżaczek Fisher Price, tel. kom.
0668‑481‑013.
Kanapa narożna, 2 fotele, 2 pufy.
Tanio!, tel. kom. 0798‑154‑179.
WC na działki budowlane, dowóz, tel.
kom. 0723‑461‑264.
Sprzedam Nokia 6500 Slide, na
gwarancji, tel. kom. 0602‑370‑470.
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Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, tel. kom.
0510‑124‑700.
Wełniak, tel. kom. 0692‑101‑989.
Segment, ławostół, tel. kom.
0668‑419‑278.
Agregat tynkarski, wciągarka
budowlana, tel. kom. 0692‑382‑852.
Sprzedam wiertarkę, tokarkę,
frezarkę, gilotynę, tel. kom.
0602‑249‑683.

Tanio śliczny komplet mebli
młodzieżowych: biurko, biblioteczka,
sekretarzyk, stan bdb, komputer
gratis!. Komplet mebli Ikea do pokoju
dziennego: kanapa, stan bdb, tel.
kom. 0603‑609‑824.
Stemple budowlane, tel. kom.
0606‑303‑471.

Oddam gruz, tel. kom. 0693‑253‑063.

Osie przyczep, rozrzutników i od
naczep, tel. kom. 0507‑164‑215.

Sprzedam dwa gołębniki na słupach,
tel. kom. 0503‑830‑451.

Wersalka, dwa fotele, dwie pufy, tel.
kom. 0502‑906‑384.

Sprzedam suknię ślubną, białą,
rozmiar 38/40, tel. kom. 0663‑510‑544.

Sprzedam żużel lesz, tel. kom.
0605‑896‑130.

Komputer tanio, tel. kom.
0503‑699‑872.

Tanio kuchnia gazowa
z piekarnikiem, okap, meble
kuchenne, stolik TV, tel. kom.
0600‑109‑226.

Sprzedam regały sklepowe, meblowe,
estetyczne, tel. kom. 0691‑645‑784.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe
(rurka), grubość 5,3m, wysokość 2,60m,
tel. kom. 0792‑242‑088.

Sprzedam segment pokojowy, tel.
kom. 0691‑270‑969.
Prasa balansowa Mimośrodowa, tel.
kom. 0507‑164‑215.

Drewno w balach, olcha, tel. kom.
0698‑816‑615.

Zamiatarkę zaczepianą do ciągnika,
tel. kom. 0510‑281‑982.

Nokia 5530 2-tygodniowa, tel. kom.
0883‑674‑848.

Komputer Pentium 3, tel. kom.
0783‑752‑384.

Sprzedam krajzegę, 230W, heblarkę,
frezarkę, tel. kom. 0503‑830‑451.

Stoliki ślusarskie, tel. kom.
0510‑281‑982.

Wanna akrylowa asymetryczna,
lewa, Kaprys Wal-95x145, blaszana
prostokątna 70x140, tel. kom.
0792‑498‑999.

Siatka i słupki ogrodzeniowe, tel. kom.
0660‑789‑719.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, w
transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 0660‑737‑951.

Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych
i pilarkę spalinową ok. 3 KM, nową, tel.
kom. 0501‑044‑598.

Okulary, słoneczne, polaryzacyjne:
hurtownia, tel. kom. 0508‑909‑732.
Eternit drobnofalisty, tel. kom.
0781‑995‑103.
Rower składak 24”, odkurzacz,
tel. (046) 837‑85‑56.
Adidaski różowe rozm. 21, ubranka
dla dziewczynki 2-4 lata, tel. kom.
0600‑821‑073.

Rożen elektryczno-gazowy na 15
kurczaków, tel. kom. 0723‑938‑108.

Sprzedam telewizor Sony, płaski,
srebrny, tel. kom. 0693‑569‑651.

Tanie AGD, tel. kom.
0510‑158‑880.

Wynajmę tablicę na reklamę, Łowicz,
Łódzka, tel. kom. 0506‑156‑005.

Sprzedam meble kuchenne,
pokojowe, lodówkę,
kuchnię gazową - uzywane,
tel. kom. 0664‑927‑399.

Waga 1000 kg, tel. kom. 0796‑611‑150.

Wypoczynek do sypialni, sofa
i dwa fotele do pokoju, tel.
kom. 0507‑309‑852.

Meble do salonu z drewna (grusza)
własnoręcznie rzeźbione, stół okrągły
o średnicy 126 cm, 6 krzeseł
oraz altanę, tel. (042) 719-48-10,
tel. kom. 0511‑311‑145.

Sprzedam dwa tapczany
jednoosobowe, tel. kom. 0503‑357‑702.
Wózek dziecięcy, głeboki, stan bdb,
Łowicz, tel. kom. 0692‑868‑817.
Nokię 6300 półtoraroczną, Dmosin,
tel. kom. 0692‑749‑175.
Sprzedam meble kuchenne, używane,
dębowe i łóżko piętrowe, dziecięce, tel.
kom. 0501‑235‑459.
Zbiornik metalowy 15.000
lit. na szambo, wodę, tel. kom.
0601‑286‑499.
Sprzedam kontener izotermę na
działkę, tel. kom. 0696‑345‑659.
Drzwi balkonowe, 2 drzwi pokojowe, 2
okna, tel. kom. 0607‑889‑451.
Sprzedam srebrne monety
kolekcjonerskie 10 zł, wydane po 2000
roku, tel. kom. 0783‑842‑435.
Stół i krzesła, tel. kom. 0606‑962‑339.
Sprzedam tapczanik dziecięcy, tel.
kom. 0606‑962‑339.
Tapczan, dywan, tel. kom.
0668‑959‑073.
Nowe okno dachowe z kołnierzem
Velux 55x78, nowe okno garażowe
118x88, mało używany silnik elektryczny
1,1 KW, tel. (046) 838‑13‑91.
Zestaw młodzieżowy (biurko,
szafa, pułki wiszące, regały stojące)
oraz kanapa, stanowiące całkowicie
umeblowany pokój o wymiarach
3,15 x 2,60m. Pilnie, tanio!, tel. kom.
0509‑790‑322.
Laptop Toschiba używany, komputer
stacjonarny z monitorem, używane, tel.
kom. 0784‑894‑554.
Fotel rozkładany jednoosobowy, tel.
kom. 0513‑876‑739.
Węgiel, miał, eko-groszek, tel. kom.
0509‑171‑283.
Półka meblowa, drzwi łazienkowe,
tel. (042) 719‑19‑83.
Sprzedam silniki elektryczne 5,5 KW,
2910 obr., 1,5 KW, 1420 obr., tel. kom.
0888‑772‑782.
Pompy próżniowe, tel. kom.
0514‑464‑949.
Sprzedam kredens, dąb, dł. 1,60m,
wys. 2m, głęb. 0,50m, z nadstawką
oszkloną, tel. kom. 0603‑980‑206.

Wózek dziecięcy 3-funkcyjny z
akcesoriami, stan bdb, łóżeczko, tel.
kom. 0784‑487‑503.
Tuje, wysokość 170 cm, 17 szt, tel.
kom. 0784‑566‑635.
Kolce na parapety przeciw
gołębiom, sprzedaż wysyłkowa, tel.
kom. 0667‑924‑305.
Siatki ochronne na okna i balkony
przeciw gołębiom, siatki ochronne na
drzewa owocowe, sprzedaż
wysyłkowa, tel. kom.
0512‑453‑848.
Węgiel brunatny 230 zł /t; cement,
wapno, piach, usługi transportowe,
tel. (046) 838-88-46, tel. kom.
0603‑213‑798.
Pianino, fortepian, tel. kom.
0604‑443‑118.
Skrzypce 3/4, tel. kom. 0502‑056‑577.
Komputer, tanio, tel. kom.
0500‑204‑559.
Silnik 17 kW, tel. kom. 0500‑294‑425.
Overlock trzynitkowy GN6A-3 na
częściach Yuki, tel. kom. 0519‑596‑297.
Ciągnik ogrodniczy
Fortshrit z narzędziami, tel. kom.
0791‑766‑688.
Stolik do kawy 60x60 cm orzech,
szklany blat, Ikea, tel. kom. 0604-974‑575
po 15:00.
Trzyfunkcyjny wózek, tel. kom.
0504‑226‑867.
Nokia 2330, tel. kom. 0504‑226‑867.
Piec c.o. używany 1 sezon, 650
zł (do uzgodnienia), tel. kom.
0600‑219‑328.
Skrzynki plastikowe nowe, polskie 15
kg, tel. kom. 0500‑385‑907.
Sprzedam sofę dwuosobową, stan
bdb, tel. kom. 0602‑484‑092.
Sprzedam wóz konny, stan dobry,
dmuchawę pionową do siana, tel. kom.
0696‑306‑882.
Sprzedam zamrażarkę Mors, 320l, tel.
kom. 0791‑966‑970.

Sprzedam komputer, 260 zł, tel. kom.
0889-418‑012 po 15.00.

Topole do ścięcia, tel. kom.
0603‑629‑823.

Regał pokojowy, tel. (046) 839‑63‑51.

Keybord Yamaha-520, tel. kom.
0608‑015‑713.

Paleto-pojemniki 1000l na szambo,
wodę, paliwo, tel. kom. 0697‑677‑530.
Sprzedam akwarium panoramiczne,
100l, z wyposażeniem i z rybkami, tel.
kom. 0600‑212‑046.
Sprzedam regał 5-elementowy, w
dobrym stanie, ciemny, tel. (046) 838-7529, tel. kom. 0609‑135‑429.
Suknia ślubna biała, rozm.38/40, tel.
kom. 0693‑423‑295.

Sofa dwu i trzy-osobowa, skóra
ekologiczna, kolor kremowy, tel. kom.
0668‑599‑585.
Hydrofor z pompą 100l, brama
z kątownika 3,60m, tel. kom.
0601‑052‑049.
Opony 18x7-8, od wózka widłowego,
tel. kom. 0609‑316‑663.

Oddam ziemię, tel. kom.
0508‑282‑349.

Sprzedam tanio segment pokojowy,
4-częściowy, jasny, tel. kom.
0507‑799‑796.

Sprzedam betoniarki 150l i 250l, tel.
kom. 0504‑350‑641.

Sprzedam sosnę na krokwie i
deski, tel. kom. 0693‑350‑873.

Sprzedam wełniak komunijny, tel. kom.
0603‑066‑946.

Sprzedam Keyboard Roland E35
korgx5, tel. kom. 0503‑112‑384.

Suknia ślubna biała, rozm.42/44,
gorset i spudnica, tel. kom.
0723‑500‑137.

Sprzedam komputer firmy Dell
kompletny wraz z monitorem, stan
idealny, tel. kom. 0696‑063‑619.

Zatrudnię szwaczki, Domaniewice, tel.
kom. 0697‑096‑861.

Zatrudnię barmana na przyjęcie
weselne do stołu z drinkami, tel. kom.
0502‑928‑018.

Sprzedam piec miałowy 12 KW, tel.
kom. 0502‑768‑100.

Sprzedam przyczepkę, tel. kom.
0721‑706‑140.

Zatrudnię solidnego tynkarza, tel.
kom. 0728‑949‑762.

Sprzedam plandekę na przyczepę,
6t + stelaż, nowa, tel.
kom. 0503‑693‑732.

Drewno budowlane, tel. kom.
0668‑374‑464.

Sprzedam wełniak łowicki,
tel. (046) 838‑90‑36.

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.

Szwaczki - bielizna, kostiumy
kąpielowe, Głowno,
tel. (042) 710-73-31,
tel. kom. 0608‑496‑344.

Wózek dziecięcy i nosidełko
po 1 sezonie, tel. kom. 0887‑479‑469.

Sprzedam brykiet bukowy, pakowany
po 10 kg do kominka i pieca, tel. kom.
0501‑936‑675.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E transport
międzynarodowy Koszajec/Rybno, tel.
kom. 0600‑887‑683.

Sprzedam wiertarkę kałbową, 2
ha, 125, stożek 3, tokarkę TUM 2513,
30/500, tel. kom. 0608‑241‑841.

Sprzedam kuchnie gazową i
elektryczną, używane, tel. kom.
0889‑722‑699.

Łóżko rehabilitacyjno-lecznice z
materacem, materac antyodleżynowy,
wózek inwalidzki, tel. kom.
0698‑856‑255.

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

Rower dziecinny, koła 12”, tel. kom.
0668‑599‑585.

Wiertarkę stołową (polską), tokarnię
TUC-50, wiertarkę 2H-125, piłę ramową
do cięcia metali Kuźnię (Kotlinkę), tel.
kom. 0507‑105‑980.
Skrzynki uniwersalne drewniane ok.
100 sztuk, tel. kom. 0601‑983‑597.
Piec węglowy c.o., pompę do szamba,
okno plastikowe 116/160, tel. kom.
0692‑146‑526.
Sprzedam komplet: sofę 3-osobową,
dwa fotele w beżu, tel. kom.
0698‑535‑722.
Sprzedam maszyny skarpetkowe
Ange 2U, 3B, 3A, Rumi-Żakard/ażury
z produkcji, tel. kom. 0503-603-686,
0602‑818‑406.
Drewno kominkowe i opałowe, tel.
kom. 0605‑769‑985.
Topole na pniu, nowy eternit, tel. kom.
0602‑511‑928.
Sprzedam bramę ozdobną 4 m
dł, 1,5 m wys plus furtka, tel. kom.
0796‑788‑221.

praca
dam pracę
Zatrudnię dziewiarza na Ange i Dery,
tel. kom. 0666‑995‑893.
Zatrudnię ekspedientki do pracy w
sklepie spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
0512‑088‑422.
Mechanika i elektromechanika
samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719‑29‑37.
Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0608‑059‑817.
REKLAMA

Zatrudnię: kucharkę, pomoc
kuchenną, tel. kom. 0506‑515‑789.
PKO BP zatrudni osoby na stanowisko
asystenta do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
0515‑236‑056.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 0515‑236‑056.
Zatrudnimy prasowaczy wyrobów
gotowych z praktyką - eksport,
Łowicz, tel. (046) 837-62-77, tel. kom.
0601‑635‑056.
Zatrudnię sprzedawcę do hurtowni
hydrauliczno-budowlanej, tel. kom.
0602‑587‑341.
Oriflame, tel. kom. 0608‑315‑154.
Aktywnego sprzedawcę
-obsługa komputera, prawo jazdy
kat. B, budowlanka, tel. kom.
0668‑422‑789.
Zatrudnię pracownika do dociepleń i
wykończeń wnętrz, z doświadczeniem,
tel. kom. 0697‑638‑898.
Zatrudnię ślusarza, spawacza
TIG, MIG-MAG, monterów z okolic
Łowicza, tel. kom. 0793-065-376
rekrutacja@rafann.pl.
Dokładną chałupniczkę zatrudnię.
Praca całoroczna (szlafroki, dresy), tel.
kom. 0601‑306‑165.
Zatrudnię spawacza TIG, MIG-MAG,
ślusarza, monterów z okolic Łowicza,
tel. kom. 0793-065-376 rekrutacja@
rafann.pl.
Dorywczo listonosza z rowerem,
Łowicz, tel. kom. 0603‑868‑356.
Szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych w Głownie, tel. kom.
0602‑457‑089.
Przyjmę kierowcę kat.C, transport
krajowy, może być bez doświadczenia,
tel. kom. 0795‑203‑318.
Machmax Partner Orange
w Łowiczu zatrudni Telemarketera/
Konsultanta Telesprzedaży.
Wymagania: wykształcenie
średnie, dobra komunikatywność,
mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Osoby
zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV wraz z listem
motywacyjnym: agnieszka.woch@
biznesorange.pl.
Machmax Partner Orange
zatrudni Przedstawiciela
Handlowego. Wymagania:
komunikatywność, średnie
wykształcenie, umiejętności
sprzedażowe mile widziane, prawo
jazdy B, własny samochód. Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV wraz z listem motywacyjnym:
agnieszka.woch@biznesorange.pl.

Zatrudnię kosmetyczkę, tel. kom.
0501‑389‑042.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy z naczepą, tel. kom.
0605‑094‑165.
Do pracy w małej gastronomii,
w Łowiczu, tel. kom. 0509‑854‑421.
Przyjmę pomocników na budowę
z okolic Łowicza, tel. kom.
0694‑007‑906.
Stacja Paliw Petrochemia Płock
w Goleńsku zatrudni kobietę lub
mężczyznę. Wiadomość w godz.
8.00-9.00 na miejscu, tel. kom.
0504‑244‑604.
Firma transportowa zatrudni kierowcę
z kat. C i mechanika z okolic Głowna/
Strykowa., tel. kom. 0609-230-864
dzwonić po 18.00.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę, tel.
kom. 0603‑610‑884.
Pracownika do działu obsługi
klienta. Zgłoszenia mailowe
thermostan@thermostan.pl, tel. kom.
0604‑254‑205.
Przyjmę kierowcę kat. C+E w
transporcie międzynarodowym, tel. kom.
0603‑430‑992.
Przyjmę tynkarza+pomocników, tel.
kom. 0667‑313‑405.
Zatrudnię szwaczki dwuigłówka,
overlock z umiejętnością szycia na
stębnówce, tel. kom. 0602‑293‑849.
Zatrudnię osobę z doświadczeniem
do ocieplania budynków, tel. kom.
0608‑816‑582.
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Zatrudnię technika farmacji; minimum
3 lata stażu; atrakcyjne warunki pracy
i płacy; praca gmina Bielawy, tel. kom.
0663‑779‑729.

szukam pracy
Profesjonalne rozliczanie czasu
pracy kierowców. Szybko, tanio,
solidnie, tel. kom. 0725‑972‑359.
Przeszyję chałupniczo, własny
transport, wszystkie maszyny, tel. kom.
0794‑053‑797.
Podejmę pracę przy roznoszeniu
alkoholu na imprezach
okolicznościowych, doświadczenie, tel.
kom. 0692‑391‑039.
Do przyuczenia w zawodzie
hydraulika, tel. kom. 0782‑647‑727.
Do przyuczenia w zawodzie
stolarza, tel. kom. 0781‑532‑199.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom.
0695‑209‑037.
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.
Szukam pracy na gospodarstwie, tel.
kom. 0604‑969‑205.
Kobieta 27 lat, wykształcenie wyższe
ekonomiczne, prawo jazdy kat. B szuka
pracy, tel. kom. 0793‑386‑043.
Kobieta poszukuje pracy jako
kelnerka, sprzątaczka itp, tel. kom.
0721‑260‑778.
Podejmę pracę przy wykończaniu
wnętrz i nie tylko, tel. kom. 0603‑402‑467.
Podejmę pracę jako pomoc w
kuchni na terenie Łowicza, tel. kom.
0507‑552‑389.
Dorywczo prace gospodarcze, tel.
kom. 0721‑109‑005.

Przyjmę do pracy fizycznej przy
wierceniu studni, wiek do 40 lat, tel. kom.
0788‑566‑773.

Technik weterynarii poszukuje pracy.
Doświadczenie w małych zwierzętach,
tel. kom. 0691‑014‑754.

MSM „Oszczędność” ogłasza
konkurs ofert na remont tarasów i
remont kominów wentylacyjnych. Oferty
przyjmujemy do dnia 19.03.2010,
szczegóły:, tel. (046) 837-49-22, tel. kom.
0503‑833‑891.

Rencista, grupa 3, podejmie pracę
dorywczo na koparko-ładowarkę, tel.
kom. 0668‑380‑984.

Do pizzerii w Łowiczu zatrudnię
kelnerkę. Umowa o pracę, tel. kom. 0510250-687 dzwonić w godz. 10:00‑18:00.
Zatrudnię do pracy w ochronie na
obiekcie handlowym w Łowiczu. CV
proszę wysyłać na e-mail: mlody3107@
vp.pl.
Przyjmę do pracy kierowców kat.
C+E w transporcie międzynarodowym
do przewozu chłodni. Najlepiej
z doświadczeniem, tel. kom.
0606‑444‑846.
Przyjmę piekarza lub piekarza do
przyuczenia na stanowisko piecowego,
tel. kom. 0660‑414‑516.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 0784-572035; 0668‑805‑128.
Zatrudnię spedytora
międzynarodowego z językiem
angielskim, tel. kom. 0509‑234‑001.
Zatrudnię pracowników do pracy na
budowę, tel. kom. 0693‑652‑229.
Zatrudnię pracownika na stację paliw
Łowicz ul. Tuszewska 41, tel. kom. 0508282-402 0609‑665‑023.
Poszukuję osoby do prac biurowych,
tel. (046) 838-44-68, tel. kom.
0601‑147‑646.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem
na ciągnik siodłowy + naczepa firanka,
krótkie trasy, weekendy wolne, tel. kom.
0609‑842‑718.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy po kraju, tel. kom.
0784‑348‑615.

Młoda ambitna studentka II roku
podejmie pracę biurową, odbyty staż, tel.
kom. 0883‑674‑848.
Studentka IIIr. pedagogiki
wczesnoszkolnej podejmie pracę, tel.
kom. 0518‑588‑917.
Jestem pracownikiem którego
potrzebujesz, ambitny, inteligentny
i sumienny; student na umowę zlecenie,
tel. kom. 0792‑727‑467.
Absolwent Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej poszukuje pracy, tel. kom.
0693‑943‑789.

inne
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem,
Łowicz, tel. kom. 0785‑641‑202.

usługi wideo
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607‑916‑001.
Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, tel. (046) 837-94-85,
tel. kom. 0608‑484‑079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa- tanio, tel. kom.
0606‑852‑557.
Wideofilmowanie i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom.
0600‑447‑843.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD, tel.
kom. 0606‑312‑048.
ArtFoto - plener, śluby,
studniówki,chrzty, komunie i inne, tel.
kom. 0796‑964‑169.
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Videofilmowanie, fotografowanie,
tel. kom. 0666‑125‑830.

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

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

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

Wideofilmowanie, zdjęcia gratis, tel.
kom. 0502‑163‑788.
Studio filmowe Kroton, DVD, HD,
zdjęcia, tel. (046) 837-47-48, tel. kom.
0504‑057‑550.
Profesjonalne fotoreportaże ślubne,
szczegóły oferty: www.fotoimprezy.eu,
tel. kom. 0698‑129‑195.
Www.wpaskifilm.pl.
Studio Master - obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
0606‑506‑609.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 0602‑633‑407.

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.
Glazura, wykańczanie wnętrz,
przebudowy budynków, solidnie, tel.
kom. 0509‑171‑392.
Ogrodzenia, balustrady kute, tel.
kom. 0665‑147‑488.
Brukarstwo, tel. kom.
0606‑774‑310.
Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, tel. kom.
0785‑333‑971.

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

Dachy, obróbki blacharskie, papa
termozgrzewalna, podbitka, tel. kom.
0515‑236‑149.

Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
0608‑244‑400.

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0666‑088‑518.

Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, tel. (046) 83779-81, tel. kom. 0606‑302‑466.

Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607‑343‑338.

Wideofilmowanie, tel. kom.
0795‑267‑788.
Fotografowanie profesjonalne, tel. kom.
0506‑109‑908.
Wideo filmowanie, obróbka
komputerowa, tel. kom. 0880‑485‑598.
Fotografia ślubna, profesjonalnie,
tanio www.studiophoto.eu, tel. kom.
0796‑170‑389.
„Macromagic”. Fotografia ślubna,
plenery, chrzty, uroczystości,
foto-książki, www.macromagic.pl, tel.
kom. 0608‑372‑976.

remontowobudowlane
usługi
Glazura, terakota, malowanie. Tanio i
solidnie, tel. kom. 0600‑488‑382.
Układanie kostki brukowej
i prace ogólnobudowlane, tel. kom.
0508‑286‑519.
Glazurnictwo - także duże i bardzo
duże zlecenia, szybka realizacja.
Możliwośc faktury VAT, tel. kom.
0600‑626‑760.
Remonty - wykończenia, tel. kom.
0600‑626‑760.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
0668‑489‑577.
Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790‑403‑988.
Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 0602‑570‑424.
Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0697‑116‑271.

Glazurnik, tel. kom. 0506‑064‑122.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź,
malowanie, panele podłogowe,
podbitki, docieplenia, tel. kom.
0697‑638‑898.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0516‑131‑973.

Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 0602‑383‑118.

Cyklinowanie, montaż parkietów i
schodów,lakierowanie, olejowanie,
możliwość kupna towarów, faktury
VAT, tel. (046) 830-22-54, tel. kom.
0502‑321‑194.
Wykończenie wnetrz, panele, glazura,
płyty k/g, tel. kom. 0664‑901‑471.
Budowa domów i innych obiektów, tel.
kom. 0694‑007‑906.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668‑750‑437.
Świadectwa energetyczne, tel. kom.
0607‑386‑717.
Glazura, terakota, ocieplanie
poddaszy, gipsowanie, malowanie,
tanio i solidnie, tel. kom.
0784‑464‑959.
Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, płyta g/k, panele i
inne drobne remonty, tel. kom.
0518‑905‑611.

Niewielkie remonty, wykończenia,
SOLIDNIE, tel. kom. 0602‑713‑466.

Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.
0512‑335‑940.
Posadzki maszynowe, tel. kom.
0512-250-466 0504‑622‑700.
Malowanie agregatem
malarskim, tel. kom. 0512-250-466
0504‑622‑700.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (046) 837-32-41 po
20.00, tel. kom. 0608‑685‑867.
Glazura, malowanie, gładź, płyty k/g,
tel. kom. 0788‑204‑613.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
0606‑737‑576.

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

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

Usługi hydrauliczne pełny zakres,
przyłącza wodociągowe, usługi koparkoładowarką, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601‑379‑355.

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.

Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0516‑131‑973.

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

Ocieplenia budynków, tel. kom.
0506‑123‑597.

Brukarstwo - konkurencyjne ceny
materiałów, www.wietesbruk.pl, tel. kom.
0785‑296‑194.

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

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

Tanio i solidnie wykonujemy
docieplenia budynków, adaptacje
poddaszy, k/g, kompleksowe remonty,
glazura, terakota. Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 0787‑484‑656.

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

Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 0514‑142‑855.

Tynki, tel. kom. 0503‑077‑863.

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.

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

Docieplenia budynków, tel. kom.
0798‑348‑120.

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 0692‑789‑266.

Bramy przesuwne, ogrodzenia.Siatka
ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503‑572‑046.

Tynki maszynowe agregatem
tynkarskim cementowe i gipsowe.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0505-102-406, 0607‑343‑357.

Docieplanie poddaszy, ścianki
działowe, sufity gipsowe, mineralne,
zabudowy z płyt gipsowych
- solidnie, tel. kom. 0604-645-981,
0502‑228‑972.

Układanie kostki brukowej, solidnie i
tanio, tel. kom. 0667‑837‑817.

Remonty adaptacje, tel. kom.
0607‑196‑356.
Wykonuję prace tynkarskie, malarskie,
gładzie, glazurę, podłogi., tel. kom.
0698‑077‑184.

Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693‑138‑503.
Dachy - dachówka, gonty, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 0510‑648‑743.
Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 0692‑382‑852.

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

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

Usługi remontowo-wykończeniowe.
Solidnie. Fachowo! Gładzie gipsowe,
zabudowy, glazura, terakota, panele,
malowanie, tapetowanie, wymiana
drzwi, okien, posadzki z agragatu itp.
Faktury, tel. kom. 0607‑606‑414.

Kominki - profesjonalny montaż, tel.
kom. 0608‑101‑676.
Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
0608‑101‑676.
Kominy - montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej i
żaroodpornej, tel. kom. 0608‑101‑676.

Tynkowanie agregatem (tynki
cementowo-wapienne). Zalewanie
agregatem posadzek itp. Szymczak,
tel. (063) 279-62-08, tel. kom.
0605‑086‑208.

Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503‑976‑505.

Elewacje, wykończenia wnętrz,
murarka, tel. kom. 0662‑049‑205.

Docieplenia, pokrycia dachowe, tel.
kom. 0510‑516‑003.

Dostawy pisaku, żwiru, pospółki,
tel. kom. 0600‑895‑026.

Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe - wykonam, tel. kom.
0516‑153‑870.

Docieplanie budynków, struktury,
gładzie gipsowe, zabudowy, malowanie,
kominy-klinkier, panele podłogowe itp.,
tel. kom. 0728-133-118 0667‑189‑346.

Tynki maszynowe, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0505‑138‑185.
Ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą, gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel. (046) 839-1373, tel. kom. 0602‑814‑481.
Krycie dachów, tel. kom.
0785‑534‑988.
Usługi remontowo-budowlane,
docieplanie budynków, tel. kom.
0501‑156‑796.

Docieplenia budynków, tel. kom.
0791‑971‑765.
Wykonam tynki tradycyjne cementowowapienne, tel. kom. 0726‑593‑679.
Tynkowanie, tel. kom.
0602‑660‑790.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel.
kom. 0609‑227‑348.
Glazura, terakota, tel. kom.
0696‑171‑899.

Malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, panele oraz docieplanie
budynków, tel. kom. 0505‑024‑964.

Piaskowanie, możliwy dojazd do
klienta, FVAT, tel. kom. 0664-730-510;
0608‑372‑254.
Glazura, terakota, malowanie, gładzie,
solidnie, tel. kom. 0511‑654‑618.

Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia,
balustrady, tel. kom. 0609‑722‑809.

Glazura, terakota, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
adaptacja poddaszy, gładzie
gipsowe, malowanie, drobna
elektryka, hydraulika oraz inne, tel.
kom. 0501‑247‑830.

Wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, gipsowanie,
płyty K/G, panele podłogowe,
przeróbki hydrauliczne i
elektryczne, ocieplenia itp., tel. kom.
0798‑563‑121.
Tanie malowanie ścian, tel. kom.
0798‑563‑121.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 0697‑892‑966.

Firma remontowo-budowlana oferuje:
płyty k/g, gładzie, posadzki, tynki,
kostkę brukową, docieplenia budynków,
dachy, malowanie, koszenie
trawników, wycinka drzew,
tel. kom. 0509‑061‑640.

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.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508‑862‑015.
Hydrauliczne, tel. kom.
0506‑064‑122.
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.
Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601‑306‑566.
Montaż alarmów, tel. kom.
0602‑633‑407.
Instalacja anten satelitarnych i
naziemnych, tel. kom. 0602‑633‑407.
Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 0602‑633‑407.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres
(tanio, solidnie), spróbuj przekonasz się
sam , tel. kom. 0500‑308‑858.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 0693‑441‑034.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692;
0512‑342‑751.
Hydraulik, wszystkie technologie, tel.
kom. 0608‑101‑676.
Usługi elektryczne, tel.
kom. 0509-838-364 0793‑964‑099.
Hydraulika, tel. kom. 0500‑294‑425.
Drobne usługi hydrauliczne, tel. kom.
0721‑109‑005.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Montaż, tel. kom. 0696‑049‑953.

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie,
Efekt, tel. kom. 0600‑984‑398.

Bramy, balustrady, ogrodzenia kute,
siatka, drzwi, kraty, spawanie aluminium,
kwasówką również u klienta, tel. kom.
0504‑612‑074.

Docieplenia budynków - malowanie,
płyty k/g, panele podłogowe - ścienne.
Remonty, tel. kom. 0500‑294‑425.

Zrobię na zamówienie bramy,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
0796‑788‑221.

Usługi hydrauliczne, wod-kan., C.O.,
solidnie, tel. kom. 0608‑390‑429.

Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe. Gwarancje, tel. kom.
0607‑349‑995.

Wykończenia: gipsowanie, malowanie,
tapetowanie, płytki, panele, płyty
karton-gips, renowacja poddaszy, wolne
terminy, tel. kom. 0502‑772‑870.

Układanie kostki brukowej, Łowicz i
okolice, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604‑413‑669.

Wyrób i montaż schodów z drewna
krajowego i egzotycznego oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 0663‑766‑557.

Docieplenia budynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 0507‑458‑670.

Tynki maszynowe agregatem, tel. kom.
0604‑144‑668.

Remonty, glazura, terakota, gładzie,
płyty K/G, adaptacja poddaszy, inne,
tel. kom. 0721‑108‑965.

Wykonam tynki wapienno-cementowe
i kwarcowe, tel. kom. 0793‑387‑697.
Docieplenia budynków, tel. kom.
0668‑827‑938.

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

Ocieplanie poddaszy, sufity
podwieszane, malowanie, gipsy, panele,
tel. kom. 0783‑153‑006.

Ogrodzenia. Montaż, tel. kom.
0696‑049‑953.

Przyjmę zlecenia na roboty
ogólnobudowlane, tel. kom.
0509‑771‑368.

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

Ogrodzenia z cegły klinkierowej i siatki,
tel. kom. 0603‑444‑431.

Tynkowanie tradycyjne, elewacje,
wylewki, tel. kom. 0792‑491‑116.

Sufity podwieszane, ścianki działowe
G/K, gładź gipsowa, malowanie, panele,
tel. kom. 0695‑439‑227.

Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 0601‑650‑795.

Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo i
inne, tel. kom. 0516‑107‑876.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 0604‑199‑840.

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

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

Drobne remonty, tel. kom.
0508‑727‑369.

Płyty karton gips, poddasza, glazura,
terakota, gipsowanie, malowanie
ścian, murowanie, ogrodzenia,
kominy z klinkieru - solidnie, tel. kom.
0667‑324‑294.

Remonty łazienek, tel. kom.
0604‑199‑840.

Murowanie tradycyjne na klej
z piaskowca, granitu, klinkieru,
licowanie ścian zewnętrznych,
galanterie ogrodowe, tel. kom.
0793‑033‑197.

Hydraulika, tel. kom. 0691‑774‑281.

Wylewki agregatem, tel. kom.
0518‑910‑336.
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Kominy kwasoodporne, producent,
wkłady-sprzedaż, montaż, tel. kom.
0501‑489‑029.
Koparka gąsienicowa 15t, kopanie
stawów, wynajem, niwelacja terenu
itp., tel. (046) 839-13-14, tel. kom.
0788‑337‑431.
Budowy, remonty, wykończenia
domów i mieszkań, tel. kom.
0516‑227‑942.
Docieplenia budynków, poddaszy,
podbitki dachowe, ogrodzenia
z klinkieru, faktura vat, tel. kom.
0601‑536‑364.
Docieplenia, budowa domów, tel.
kom. 0723‑461‑270.
Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0793‑333‑712.
Brukarstwo, tel. kom.
0505‑092‑767.
Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0600‑225‑256.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gwarancja dokładności i rzetelności,
tel. kom. 0600‑225‑256.

Kompleksowe remonty łazienek i
pomieszczeń, tel. kom. 0668‑821‑932.

Montaż ogrodzeń z płyt betonowych.
Wylewki metodą tradycyjną, tel. kom.
0667‑837‑817.

Gładzie gipsowe, malowanie,
płyty G-K, glazura i panele, tel. kom.
0722‑396‑155.

Gipsy, malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
0608‑372‑976.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
cementowo-wapienne, szlachetne.
Usługi budowlane, tel. kom.
0508‑051‑696.

sprzedaż

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

Pełen zakres usług hydraulicznych!
Tanio, tel. kom. 0788‑518‑992.
Hydraulika, tel. kom.
0608‑263‑951.
Usługi hydrauliczne, gazowe,
uprawnienia, materiał na 7%, tel. kom.
0605-264-739.

usługi inne

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

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

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

Zabytkowym autem do ślubu.
Wolne terminy. Atrakcyjne ceny.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
0604‑131‑581.

Stemple budowlane, opał, kominkowe,
rozpałka, tel. kom. 0604‑891‑092.
Wyroby hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (046) 837‑93‑20.
Sprzedam stemple budowlane i barak
budowlany, tel. kom. 0793‑065‑376.
Oddam oborę za rozbiórkę, tel. kom.
0668‑900‑792.
Witryna PCV 2100x1630 szyba P4 2
szt tanio!, tel. kom. 0664‑063‑688.
Mieszarko-betoniarki do betonu i
suchych zapraw, 600, 800 i 1000-litrowe,
tel. kom. 0608‑128‑670.
Betoniarka 200l, tel. kom.
0502‑705‑747.

usługi
instalacyjne
Hydraulika, tel. kom. 0602‑832‑738.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
0668‑346‑892.
Hydrauliczne usługi, szybko, tanio,
solidnie, pełny zakres, tel. kom.
0603‑917‑448.
Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0605‑303‑836.

Masz problem z komputerem zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio,
z dojazdem do klienta, tel. kom.
0504‑070‑837.
Zespół muzyczny, tel. kom.
0693‑543‑604.
Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0607‑889‑775.
Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dojazd gratis, tel.
kom. 0668‑839‑038.
Biuro rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.
Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 0608‑362‑345.
Docieplanie budynków, podbitki, tynki
maszynowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, tel. kom. 0502‑228‑972.
Zawiozę do ślubu BMW 7 nowy
model wersja przedłużana, tel. kom.
0501‑374‑120.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
0693‑776‑474.
Zespół „Rytm”, 0695-761-385, tel.
kom. 0661‑937‑393.
Malowanie obór, dezynfekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja, tel. (044) 725-02-95, tel.
kom. 0504‑171‑191.
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Zespół muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl,
tel. kom. 0608‑433‑199.

Usługi transportowe kontener Sprinter, tel. kom. 0608‑475‑473.

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

Foliowanie okien, przyciemnianie
szyb samochodowych, tel. kom.
0693‑138‑188.

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0606-632-267 0724‑091‑039.

Zespół:wesela, komunie, bale,
dancingi, tel. kom. 0665‑243‑225.

Zespół z wokalistką (instrumenty
klawiszowe, akoreon, saksofon, gitara
skrzypce) - wesela, tel. kom. 0724-091039 0606‑632‑267.

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

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

Upiekę ciasta, babeczki i torty z bitej
śmietany, tel. kom. 0502‑068‑763.
Naprawa i serwis skuterów, tel.
kom. 0609‑857‑068.

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

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

Przeprowadzki, transport. Bus
kontener, tanio, tel. kom. 0664‑013‑145.

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

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

Transport: piach, żwir - wynajem
wywrotki 20 ton, tel. kom.
0696‑345‑659.

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.
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. 0880‑964‑952.
Śluby: czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, 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.
Bus 9-osobowy na każdą okazję,
usługi transportowe „Sprinter”, tel. kom.
0696‑447‑463.
Odśnieżanie dachów. Faktury VAT,
tel. kom. 0512‑250‑466.
Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu,
szychowscy.com, tel. kom.
0604‑891‑092.

Biuro Rachunkowe - profesjonalnie,
www.protax.net.pl,
tel. (042) 611-64-99,
tel. kom. 0605‑747‑222.
Rozliczam PITY za 2009 rok,
tel. kom. 0698‑618‑244.
Chcesz schudnąć, wrócić do
formy? Trener osobisty, tel. kom.
0600‑703‑270.
Tanio przewóz „Busem” 9-osobowym,
na każdą potrzebę, tel. kom.
0603‑709‑302.
Studnie głebinowe, tel. kom.
0508‑627‑069.
Pranie dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych itp., tel.
kom. 0793‑399‑396.
Ścinanie drzew, tel. kom.
0792‑027‑388.
Pranie dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887‑797‑225.
Żwir, piasek, pospółka - Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
0602‑471‑796.
Sprzątanie mieszkań, biur. Pranie
dywanów, tel. kom. 0602‑813‑022.
Auto laweta 5 ton, Stryków, tel.
kom. 0785‑149‑324.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0607-992-169, 0601‑854‑670.
Przewóz osób Niemcy, Holandia,
Belgia, wyjazd w każdy piątek, tel. kom.
0793‑303‑160.

Auto do ślubu -nowy Opel Insignia;
szczegóły na: www.doslubu.lowicz.pl,
tel. kom. 0501‑621‑163.

Zespół muzyczny - bale,
wesela, tel. kom. 0726-170-591,
0601‑574‑548.

Zawiozę na wesela oraz inne
uroczystości nowe BMW serii 5, srebrny,
tel. kom. 0662‑411‑920.

Strzyżenie damskie i męskie w domu u
klienta, tel. kom. 0666‑310‑322.

Tanio, szybko, dokładnie - meble
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie,
komody, itp.). Montaż gratis, tel. kom.
0889‑474‑502.
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.
Złoty Mercedes S klasa do
ślubu i innych imprez, tel. kom.
0696‑736‑701.
Do ślubu Volkswagen Passat B6
czarny, tanio, tel. kom. 0668‑505‑676.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600‑979‑826.
Klucze, zamki, inne usługi. Nowy
punkt usługowy, nowe możliwości.
Głowno, Plac Wolności 17, tel. kom.
0606‑319‑335.
Usługi księgowe, tel. kom. 0603806-400; 0604‑130‑331.
Śluby limuzyną, tel. kom.
0604‑344‑609.
Śluby - Chrysler 300 Hemi limuzyna
nowy model, tel. kom. 0728‑348‑420.
Szablony odzieżowe z gotowego
modelu lub z projektu, krótkie terminy
- przyjmę do realizacji. Łowicz, tel. kom.
0604‑532‑477.
Usługi projektowe, nadzory
budowlane,kosztorysy, usługi
budowkane, tel. kom. 0509-299-685,
0509‑299‑676.
Drobne naprawy, usługi stolarskie;
u klienta, tel. kom. 0607‑385‑851.
Kucharka przyjmie wesela, komunie
oraz inne imprezy okolicznościowe(ze
swoją obsługą), tel. kom. 0796-645-708
0606‑336‑649.
Fotografia ślubna, tel. kom.
0782‑993‑507.
Kapela, tel. kom.
0692‑101‑989.
Saksofonista, tel. kom. 0692‑101‑989.
Szycie zasłon i firan, tel. kom. 0667569-568, 0604‑598‑466.

Mycie okien i sprzątanie domów, tel.
kom. 0666‑310‑322.
Dnia 2.02.2010 na ul. Zduńskiej
zgubiono 2 złote pierścionki uczciwego znalazcę proszę o
kontakt, tel. kom. 0502-613-429
przewidywana nagroda.
Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512‑250‑166.
Zawiozę do ślubu najnowsze BMW
M5, tel. kom. 0603‑569‑990.
Zawiozę do ślubu Mercedes
klasy E, ekskluzywne wyposażenie,
konkurencyjna cena, tel. kom.
0724‑764‑272.
Ogrodzenia klinkierowe, tel. kom.
0608‑414‑785.
Profesjonalna wycinka, pielęgnacja
drzew, tel. kom. 0798‑165‑140.
Pranie tapicerek, dywanów, tel.
kom. 0509‑195‑035.
Firma „Frotex” oferuje pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej
i samochodowej, mycie okien,
kompleksowe sprzątanie,
tel. kom. 0691-746-227,
0691‑746‑315.
Śluby: nowe BMW5, Volvo XC90, tel.
kom. 0508‑909‑732.
Tartak obwoźny, spalinowy, tel.
kom. 0510‑988‑154.
Masaże lecznicze, tel. kom.
0605‑328‑295.
Mycie okien, sprzątanie domów
(również po remoncie), tel. kom.
0517‑259‑480.
Naprawa telewizorów, tel. kom.
0728‑227‑030.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 0606‑908‑346.
Nowość - czekoladowa fontanna na
wesela i bankiety, tel.
kom. 0604-493-406,
0506‑074‑960.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
691‑961‑244.

Usługi rembakiem (gałęziarka),
rozdrabnianie gałęzi, tel. kom.
0606‑370‑008.

Zlecę wykonanie wciągarki do
wózka inwalidzkiego(1,60m), tel. kom.
0696‑061‑623.

Wykonam bramy garażowe, bramy
wjazdowe, balustrady i ogrodzenia, tel.
kom. 0664‑598‑582.

Ekskluzywne i niepowtarzalne
zaproszenia ślubne Multimedia
Studio Brzozów Stary 102, 96-521
Brzozów, tel. kom. 0509‑496‑122.

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

komputeropisanie

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

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

nauka

Kupię króliki, tel. kom. 0662‑778‑373.
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 0603‑711‑760.

Kupię prosięta, warchlaki, tel. kom.
0886‑741‑029.
Skup bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 0691‑865‑051.
Kupie jałówkę,
tel. (046) 838‑14‑14.

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

Sprzedam żyto, mieszankę,
tel. (046) 838‑13‑34.

Pszenica paszowa 35ton 450zł/
tona Łowicz, Poznańska 132.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0781‑245‑149.

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

Owies, pszenżyto, mieszankę, owies
czyszczony, tel. (046) 838-36-04, tel.
kom. 0665‑219‑491.

Pszenżyto, siano w kostkach, słomę
z mieszanki w balotach, tel. kom. 0601239‑800, Urzecze.

Owies niemłynkowany, tel. kom. 0695526‑277 wieczorem.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0663‑432‑326.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 0510‑669‑664.

Pszenica, pszenżyto i owies,
tel. (046) 837‑90‑49.

Glebogryzarki, talerzówki, kosiarki
kupię, tel. kom. 0794‑113‑931.

Sprzedam słomę, 120 x 120,
Mystkowice, tel. kom. 0695‑986‑065.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0698‑556‑743.

Kupię mało używany kombajn
ziemniaczany Anna, tel. (024) 260‑77‑82.

Sprzedam zboże, siano,
słomę, kamień polny, Łasieczniki,
tel. (046) 838‑06‑32 po 20.00.

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

Przeciwwaga prasy kostkującej, tel.
kom. 0668‑162‑199.

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

Pszenżyto, tel. (046) 838-76-87, tel.
kom. 0604‑781‑918.

Sprzedam owies gm. Głowno, tel. kom.
0607‑385‑406.

Chemia, tel. kom. 0508‑186‑335.

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

Sprzedam jęczmień Skarb
zdobyty Hodowla Roślin Strzelce,
tel. (024) 236‑52‑58.

Sprzedam pszenżyto jare oraz
mieszankę, tel. kom. 0504-697-472,
Nowy Szwarocin.

Dokumenty C360, tel. kom.
0796‑222‑372.

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

Siano 200zł/tona Łowicz, ul. Armii
Krajowej 100.

Sprzedam sianokiszonkę w
belach i siano w kostkach, tel. kom.
0696‑028‑361.

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

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

Siano w kostkach, Bednary Wieś 115,
tel. kom. 0691‑744‑268.

Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. (046) 838‑93‑13.

maszyny

Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 0723‑606‑706.
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Owies, tel. kom.
0600‑624‑412.

Matematyka, tel. (046) 837‑85‑96.

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

Sprzedam żyto z pszenżytem,
siano i słomę w dużych balotach,
tel. (046) 838‑95‑20.
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Kupię ciągnik rolniczy C-330, C-360,
T-25 może być do remontu w rozsądnej
cenie, tel. kom. 0788‑810‑586.

Tylny dolny zaczep do C-330, tel. kom.
0609‑316‑663.
Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów, tel. kom.
0502‑939‑200.
Wszystkie, tel. kom. 0696‑210‑803.
Przyczepę 6t, sztywną, po 1986 roku,
tel. kom. 0600‑335‑473.

Sprzedam owies, ziemniaki
jadalne Irga, baloty z GPS, tel. kom.
0607‑150‑316.
Owies 4 t., siano, słoma - małe belki.
Okolice Głowna, tel. kom. 0606‑343‑033.
Sprzedam żyto, owies, Niespusza Wieś
13, tel. (046) 838‑13‑77.

Sprzedam trawę do siewu Kupkówkę,
tel. kom. 0661‑880‑458.
Sprzedam siano, tel. kom.
0665‑554‑486.
Słomę w belkach ze stodoły, tel. kom.
0667‑349‑210.
Owies sławko, tel. kom. 0515‑236‑142.

Sprzedam seradele,
tel. (046) 838‑98‑39 po 20.00.

Sprzedam słomę paszową, tel. kom.
0609‑541‑358.

Bób Binsor biały, tel. kom.
0507‑448‑792.

Sprzedam sianokiszonkę, 30 balotów,
tel. kom. 0606‑357‑786.

Mieszankę zbożową, owies, tel. kom.
0607‑168‑196.

Sprzedam siano, tel. kom. 0697289‑514, Małszyce.

Jęczmień, gmina Bolimów, tel. kom.
0601‑306‑070.

Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0511‑938‑676.

płody rolne

Żyto, słoma, siano, tel. kom.
0661‑611‑384.

Łubin słodki, wąskolistny, pszenżyto
ok. 10t, tel. kom. 0606-145‑529, Bielawy.

Korepetycje - niemiecki, rosyjski, tel.
kom. 0693‑833‑062.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0693‑960‑636.

Sprzedam słomę i siano,
tel. (046) 838‑27‑71.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0604‑788‑974.

Korepetycje - angielski, tel. kom.
0693‑833‑062.

Mieszanka, pszenżyto, tel. kom.
0691‑730‑140.

Sprzedam: 4t żyta, 3t pszenżyta,
Wrzeczko 60, tel. kom. 0609‑118‑691.

Słoma ze stodoły, duże bele, tel. kom.
0605‑977‑764.

Korepetycje z matematyki, tanio, tel.
kom. 0608‑284‑768.

Owies szakal, tel. (046) 838‑14‑92.

Sadzeniaki Denar, Owacja, kl. A, tel.
kom. 0603‑754‑598.

Bób Bachus, 8 zł/kg, tel. kom.
0664‑507‑335.

Słoma paszowa ze stodoły ok. 1000
belek 1,3 zł/szt, tel. kom. 0602‑129‑661.

Sprzedam łubin żółty, tel. kom.
0602‑270‑556.

Owies, mieszankę, tel. kom.
0504‑832‑533.

Burak pastewny, tel. kom.
0602‑583‑481.

Otręby pszenne, wysłotki, muto,
tel. (046) 838‑74‑91.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0607‑648‑722.

Pszenżyto i mieszankę zbożową, tel.
kom. 0608‑433‑830.

Siano w kostkach, tel. kom.
0696‑604‑979.

Żyto, pszenżyto, słoma, ziemniaki, tel.
kom. 0692‑992‑122.

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

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

Jęczmień z owsem, tel. kom.
0500‑190‑988.

Pszenżyto ok. 10 ton, owies, tel. kom.
0602‑442‑867.

Pszenżyto, tel. kom. 0697‑892‑959.

Angielski profesjonalnie,
tel. (046) 837‑53‑15.
Mgr matematyki - korepetycje,
doświadczenie, tel. (046) 837‑53‑15.
Język angielski, korepetycje (szkoła
podstawowa, gimnazjum). Na terenie
Łowicza dojazd do ucznia, tel. kom.
0517‑552‑519.

Język niemiecki - korepetycje, tanio, tel.
kom. 0668‑963‑922.
Fizyka, matematyka, chemia, tel. kom.
0500‑104‑432.
Prezentacje maturalne, prace
zaliczeniowe - przedmioty
humanistyczne, tel. kom. 0785‑909‑653.
Angielski, Łowicz i okolice, dojazd do
ucznia, tel. kom. 0724‑332‑919.
Korepetycje chemia, tel. kom.
0602‑711‑369.

inne
Kupię stanowiska dla krów typu Bizon,
tel. kom. 0607‑469‑872.

rolnicze sprzedaż

Siano kostka, mieszanka, tel. kom.
0609‑142‑363.
Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 0605‑224‑393.
Gorczyca nasiona, zeszłoroczny zbiór,
tel. (024) 356‑20‑88.
Sprzedam siano w kostkach,
tel. (046) 838‑91‑91.
MŁÓTO BROWARNIANE
- PRZYWÓZ, tel. kom.
0605‑255‑914.
Agrowłóknina, tel. kom. 0693‑177‑813.

Pomoc w pisaniu prac, tel. kom.
0507‑602‑368.

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

Język polski - korepetycje, prace
zaliczeniowe, maturalne, tel. kom.
0601‑265‑225.

Żyto, pszenżyto, kukurydza, tel. kom.
0606‑294‑284.

Angielski, najtaniej!, tel. kom.
0796‑812‑544.
Korepetycje - matematyka dla
studentów i maturzystów, tel. kom.
0507‑476‑922.
J.angielski, korepetycje,
konwersacje, tłumaczenie, 30/h, tel.
kom. 0790‑289‑299.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię siano z dostawą na miejsce, tel.
kom. 0607‑344‑403.
Skup żyta; sprzedaż otrąb
lub wymiana na żyto, tel. kom.
0691‑192‑009.
Kupię zboże, tel. kom. 0667‑566‑276.
Kupię żyto, paszowe dobre i złej
jakości oraz inne zboża, tel. kom.
0669‑886‑188.
Skup słomy za gotówkę, tel. kom.
0664‑915‑156.
Skup żyta oraz wymiana na otręby, tel.
kom. 0501‑713‑862.
Kupię ziemniaki jadalne, ziemniaki
pastewne i gorczycę, tel. kom.
0508‑819‑982.
Skup słomy za gotówkę, tel. kom.
0664‑915‑156.
Kupię pszenżyto; każdą ilość, tel. kom.
0695‑102‑426.

hodowlane
Kupię cielaki do 50 kg, tel. kom.
0504‑350‑641.
Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
0502‑460‑724.
Skup krów, macior i knurów, tel. kom.
0608‑731‑038.

Sprzedam mieszankę zbożową
i jęczmień, tel. kom. 0698‑221‑774.
Owies, wydajność w 2009 roku, 60 q/
ha, tel. (046) 861-12-31, okolice Rybna.
Zboża jare. Sadzeniaki ziemniaka.
Oferuje: Firma Nasienna „Granum”
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837‑23‑05.
Sprzedam zboże paszowe, pszenica,
pszenżyto, żyto, tel. kom. 0605-128‑019,
Sierżniki.

Pszenżyto, owies, tel. kom.
0691‑243‑247.

Sianokiszonkę w balotach, słomę ze
stodoły w dużych belach, tel. (046) 83921-27, tel. kom. 0694‑203‑717.

Pszenżyto, owies, tel. kom.
0500‑255‑144.

Czosnek do sadzenia, tel. kom.
0694‑561‑612.

Łubin żółty, słodki, szerokolistny
odmiany Parys, tel. kom. 0697‑677‑530.

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

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

Sprzedam siano belkowane, Mysłaków
201, tel. kom. 0602‑597‑157.

Łubin, zboże, tel. kom. 0504‑350‑641.

Żyto, pszenżyto, tel. kom.
0607‑370‑606.

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki Irga, tel.
kom. 0514‑407‑949.

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

Nasiona saladera, tel. kom.
0665‑824‑191.

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

Sprzedam burak pastewny,
tel. (046) 838-22-59, tel. kom.
0721‑765‑012.

Jare żyto Bojko, pszenżyto jare
Mieszko, oczyszczone, tel. kom.
0504‑672‑586.
Pszenżyto, tel. kom. 0696‑698‑085.
Siano w kostkach, tel. (046) 837‑27‑05
po 17-ej.
Słoma, okolice Głowna, tel. kom.
0887‑211‑270.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0505‑928‑735.
Siano i słoma, Zielkowice II 104.
Sprzedam nasiona bobu Bizon i
Topbub, tel. kom. 0665‑726‑760.
Żyto, pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
0504‑629‑438.

Sprzedam słomę w kostkach i 0,5 tony
mieszanki, tel. kom. 0600‑685‑574.
Sianokiszonka i owies, dojarka, tel.
kom. 0692‑650‑279.
Sprzedam pszenicę, jęczmień,
pszenżyto, tel. (024) 277‑91‑94.
Buraki pastewne, tel. kom.
0600‑113‑616.
Sprzedam słomę i siano, tel. kom.
0508‑586‑263.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom.
0507‑863‑664.
Sprzedam większą ilość mieszanki
oraz żyta, tel. (046) 838‑95‑40.
Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑78‑60.

Słoma (1,50 zł/belka), tel. kom.
0696‑441‑178.
Pszenżyto, tel. kom. 0696‑441‑178.
Żyto i pszenżyto, tel. (046) 838-50-86,
tel. kom. 0609‑552‑503.
Owies, żyto, załadunek mechaniczny,
tel. kom. 0600‑415‑353.
Słoma rolowana 120/120, Chruślin, tel.
kom. 0662‑181‑413.
Jęczmień, tel. kom. 0605‑466‑220.
Siano, żyto, tel. kom. 0668‑146‑499.
Sprzedam pszenicę, tel. kom.
0695‑068‑710.
Siano, duża bela, łąkę do ścięcia 2,30
ha; Marywil, tel. kom. 0501‑351‑745.
Pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, tel.
kom. 0502‑585‑456.
Siano w kostkach, tel. kom.
0792‑247‑013.
Pszenżyto, tel. (046) 838‑11‑39.

Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑76‑29.

Mieszanka zbożowa 8t i 2t pszenicy,
tel. (046) 838-62‑81 wieczorem.

Młóto browarne przywóz ze stawem
ok. 26 ton, tel. kom. 0669‑886‑188.

Burak pastewny, tel. kom.
0601‑831‑647.

Siano belowane, mieszanka, Popów
42.

Sprzedam żyto, tel. kom.
0501‑975‑192.

Sprzedam żyto i pszenżyto z żytem,
tel. (046) 838‑98‑26.

Pszenżyto jare i owies, tel. kom.
0725‑847‑441.

Ziemniaki jadalne Irga,
tel. (046) 838‑16‑41.

Pszenica 30t, tel. kom. 0798-057-367,
gmina Kocierzew.

Sprzedam jęczmień siewny i owies
siewny, tel. kom. 0692‑993‑249.

Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0604‑089‑021.

Owies, jęczmień jary, żyto, łubin żółty,
tel. kom. 0504‑204‑037.

Łubin słodki żółty Polonez, tel. kom.
0723‑938‑111.

Sprzedam żyto, owies,
tel. (046) 838‑98‑13.

Sprzedam 10 ton żyta, gm. Sanniki, tel.
kom. 0504‑458‑183.

Sprzedam 4 tony owsa, Rozdzielna 21,
tel. kom. 0515‑766‑320.

Siano, słoma-kostka, tel. kom.
0504‑629‑438.
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Sianokiszonka w balotach, tel. kom.
0668‑162‑199.

Sprzedam słomę baloty, 120x120, tel.
kom. 0668‑374‑464.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 8.04,
tel. (046) 838‑38‑07 po 19.00.

Zbiornik na mleko Frigomilk, 550l, tel.
kom. 0691‑730‑155.

Owies, tel. kom. 0667‑942‑006.

Siano w kostach, tel. kom.
0668‑374‑464.

Dwie jałówki wysokocielne, tel. kom.
0697‑270‑723.

Jęczmień jary „stratus” do siewu I
zbiór, faktura zakupu ze Strzelec, tel.
kom. 0692‑101‑989.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0661‑889‑119.

Sprzedam Cyklop do obornika,
Czeski, prasę kostkę Z-224 Sipma, 2004
rok, tel. (046) 838‑34‑73.

Sprzedam owies Krezus, jęczmień,
pszenżyto, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600‑389‑324.
Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę,
mieszankę zbożową, tel. (046) 838‑99‑43
po 20.00.
Wysłodki suche granulowane Toffi
w workach po 30 kg, tel.
kom. 0604-079-029,
0606‑112‑794.
Sprzedam łubin żółty, słodki,
tel. (046) 838-27-57, tel. kom.
0696‑253‑998.
Słomę, gm. Bedlno, tel. kom.
0607‑996‑170.
Sprzedam pszenżyto ozime ok. 15 ton,
mieszankę zbożową 5 ton cena za tonę
400 zł, tel. (024) 282‑26‑46.
Pszenicę i pszenżyto, tel. kom.
0608‑726‑253.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0663‑382‑189.
Łubin, tel. kom. 0669‑960‑974.
Sprzedam jęczmień, pszenicę, tel.
kom. 0508‑678‑424.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0604‑286‑264.
Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
0511‑434‑045.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0668‑950‑189.
Sprzedam żyto, pszenicę, pszenżyto,
owies, jęczmień, mieszankę, owies
siewny Krezus, jęczmień siewny Straus,
ziemniak jadalny, sadzeniaki Lord, tel.
kom. 0696-785-194, ok. Kiernozi.
Siano w kostkach, żyto, tel. kom.
0694‑703‑166.

Nasiona do siewu: jęczmień jary, owies
żółty, ziemniaki sadzeniaki białe i żółte;
cena do uzgodnienia, tel. (024) 277-6180, tel. kom. 0694‑456‑985.
Ziemniaki jadalne Tajfun, tel. kom.
0600‑323‑947.
Sprzedam siano kostki, tel. kom.
0697‑369‑884, Rybno.
Sprzedam zboże: pszenżyto, jęczmień,
tel. kom. 0609‑842‑747.
Siano w małych belkach, żyto,
pszenżyto, jęczmień, tel. (046) 830‑32‑66.
Siano w kostkach, tel. kom.
0664‑634‑113.
Owies do siewu „Sławko” 450 zł/t,
tel. kom. 0791‑189‑495.
Siano w kostkach, tel. (046) 838‑91‑32.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0889‑513‑764.
Słoma, siano zbelkowane,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
0696‑587‑002.
Siano w kostkach, tel. (046) 838‑59‑07
Mysłaków.
Seradela, tel. kom. 0519‑122‑521.
Ziemniak jadalny, tel. kom.
0602‑339‑665.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0787‑111‑385.
Jałówka na wycieleniu, termin: 15.04,
tel. kom. 0691‑534‑526.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0606‑438‑323.
Jałówka wysokocielna,
tel. (046) 839-68-47, tel. kom.
0782‑787‑279.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu,
kwiecień, tel. kom. 0691‑382‑421.
Jałówka wysokocielna, krowa z trzecim
cielakiem, tel. kom. 0783‑770‑721.

maszyny
Ciągniki „Valtra” 74-370 KM,
maszyny „Kongskilde”, pługi,
siewniki, agregaty, inne. Sprzedaż,
serwis, części, tel. kom. 0606112‑794, Sanniki.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
Krępa 2.
Sprzedam prasy rolujące, różne, tel.
kom. 0660‑117‑565.
Ursus 2812 1996 rok, tel. kom.
0667‑043‑540.
T-25 A1 Władimirec, z kabiną, 1977
rok, stan dobry, przyczepa zbierająca
T-072, dmuchawa do siana pionowa, tel.
kom. 0501‑351‑742.
Ursus C-360, 1986 rok, przetrząsarka
karuzelowa, 4,5-5,5m, przyczepa
wywrotka, 6t, tel. kom. 0600‑822‑089.
Ciągnik Massey Ferguson 3050 z
turem, 1992 rok, tel. (042) 719-56-65, tel.
kom. 0726‑625‑843.
Orkan IIA i przyczepa samozbierająca
do sianokiszonek Krone, tel. kom.
0607‑142‑053.
Prasa Famarol 1998 rok, MTZ 1990
rok, tel. (046) 838‑83‑34.

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

Sprzedam lub zamienię rozrzutnik
obornika 2-osiowy, stan bdb, tel. kom.
0604‑752‑472.

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

Sprzedam ciągnik Ursus C-385, tel.
kom. 0721‑341‑534.

C-328/330, tel. kom. 0693‑610‑064.

Zamiatarkę zaczepianą do ciągnika,
tel. kom. 0510‑281‑982.

Burak pastewny, tel. kom.
0666‑046‑328.

Rozsiewacze nawozów, 300 kg,
400 kg, 500 kg - super promocja, tel.
kom. 0506‑140‑584.

Słoma, duże bele ze stoga 11zł, tel.
kom. 0604‑948‑641.

Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0600‑626‑789.

Jęczmień 7t, tel. (024) 285‑42‑88.

Kopaczka 2-rzędowa, stan dobry, tel.
kom. 0660‑850‑505.

Ciągnik New Holand, tel. kom.
0604‑281‑093.

Sprzedam C-360, tel. kom.
0880‑500‑224.
Chwytak bel fabryczny na tył ciągnika,
siewka do nawozu Lejek, tel. (046) 83921-27, tel. kom. 0694‑203‑717.

Rozrzutnik 4t, przyczepa wywrotka 10t,
tel. kom. 0504‑514‑717.

Schładzalnik do mleka, 750l, agregat
uprawowy, sadzarka Czeska, redła „3”,
tel. kom. 0695‑727‑561.

Owies oczyszczony, tel. (042)719-8600, Bratoszewice.

Obornik bydlęcy, tel. kom. 0667882‑172, Sromów 14.

Sprzedam przyczepę Sanok D-44A,
tel. kom. 0504‑206‑547.

Sprzedam pszenicę,
tel. (024) 277‑73‑43.

Sprzedam słomę w balotach, siano w
kostkach, tel. kom. 0602‑865‑662.

Kultywator 2,7m z bronami, tel. kom.
0794‑301‑799.

Sprzedam 3 tony zboża, siano, tel.
kom. 0697-256-601, 0726‑647‑712.

Sprzedam gorczycę, tel. kom.
0511‑177‑342.

Sprzedam sadzeniaki Irga, tel. kom.
0508‑616‑454.

Sprzedam salandere, żyto, jęczmień,
tel. kom. 0721‑737‑343.

Silnik C360 3P, przetrząsacz do siana
Pottinger, zgrabiarka do siana, tel. kom.
0693‑830‑160.

Sprzedam rozsiewacz nawozów,
brzeg dwutalerzowy, 2002 rok, tel. kom.
0660‑408‑769.

Żyto, owies, jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0694‑695‑075.

Sprzedam tanio siano belowane i
słomę, tel. kom. 0724‑138‑875.

Sprzedam mieszankę zbożową,
pszenżyto z żytem, tel. kom. 0694034‑340, Boczki.

Sprzedam pszenżyto, ok. 30 ton, tel.
kom. 0662‑225‑558.

Nowe Belarusy w bardzo
dobrej cenie. Bielawy, tel. kom.
0506‑140‑584.

Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑46‑09.

hodowlane

Beczka do ślęzy sadowniczej, nowa,
tel. kom. 0506‑188‑515.

Sprzedam większą ilość zboża,
jęczmień i pszenżyto, tel. kom.
0888‑618‑091.

Loszki, knury hodowlane, wolne
od Aujszkyego i innych chorób, z
dowozem, tel. (052) 381-44-50, tel. kom.
0608‑591‑474.

Kosiarka Krone dyskowa, sieczkarnia
do kombajnu Forshnit, pilnie., tel. kom.
0664‑928‑289.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0791‑125‑136.
Sprzedam wicerkę z trawą w kostkach,
tel. kom. 0663‑252‑501.

Sprzedam jęczmień jary do siewu
Stratus, tel. kom. 0696‑425‑214.
Sprzedam marchew na paszę, okolice
Rybna, tel. kom. 0694‑852‑096.
Ziemniaki paszowe, tel. kom.
0603‑754‑598.
Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
tel. (046) 839‑68‑30.
Sprzedam żyto, mieszankę,
owies, tel. (046) 838-30-00, tel. kom.
0665‑489‑346.
Gorczyca, tel. (042) 719-35-67, tel. kom.
0609‑965‑322.
Słoma, siano w kostkach, pszenżyto,
tel. (046) 838-85‑02, Czatolin.
Dwuletnie sadzonki czarnej porzeczki
Bensarek, 1000 szt., głowica SW-400 i
korbowody, tel. kom. 0603‑591‑514.
Jęczmień, pszenzyto, tel. kom.
0504‑717‑048.
Słoma, siano, tel. kom. 0667-514‑783,
Czatolin.
Sprzedam jęczmień, tel. kom.
0791‑053‑501.
Siano i sianokiszonka w balotach,
tel. (046) 838‑83‑54.
Siano, żyto, żyto z pszenżytem, Retki,
tel. (046) 839‑13‑52.
Sprzedam 300 szt. belek słomy z
mieszanki oraz siewkę do nawozu Kos,
tel. (046) 861‑22‑03.
Sprzedam mieszankę,
tel. (046) 838‑44‑34.
Sprzedam siano, tel. (046) 838‑45‑80.
Sprzedam żyto 7t, tel. kom.
0607‑418‑736.
Sprzedam ok. 20t pszenżyta,
tel. (046) 861‑27‑23.
Siano, słoma i kukurydza,
tel. (046) 838‑72‑76.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0691‑068‑602.
Owies do siewu, tel. kom.
0662‑067‑043.
Owies siewny, tel. kom.
0509‑324‑542.

Sprzedam łubin żółto kwitnący,
szerokolistny Mister, tel. kom.
0695‑177‑353.

Rozrzutnik 6t, Tandem polski, Cyklop
polski, tel. kom. 0696‑356‑496.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0601‑295‑760.
Sprzedam jałówkę, rasa Czerwona
Polska, wycielenie 27 marzec 2010 rok,
tel. kom. 0696‑028‑361.
Sprzedam dwie kozy, tel. kom.
0723‑027‑671.
Sprzedam krowę i jałówkę
na wycieleniu, tel. kom.
0692‑188‑990.
Sprzedam 3 jałówki cielne, tel. kom.
0693-157‑117, Kocierzew.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel.
kom. 0783-258-052, Bobrowniki 112.
Krowa 5 lat na ocieleniu,
tel. (046) 861‑26‑46.
Krowa cielna, klacz 3 letnia, tel. kom.
0885-652‑001 po 18.00.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 13.03, tel. kom. 0507‑275‑624.
Sprzedam jałówkę cielną,
termin wycielenia 12 kwiecień,
tel. (024) 236‑52‑58.
Krowę wysokocielną, tel. kom.
0726‑407‑062.
Sprzedam krowę cielną,
tel. (042) 671‑46‑00.
Sprzedam roczne kozy, tel. kom.
0602‑583‑481.
Klacze jednoroczne, 5 szt, tel. kom.
0698‑417‑557.
Sprzedam Jałówkę wysokocielną,
termin 11 marzec 2010 rok,
tel. (046) 838‑62‑69.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-64-49, tel. kom.
0693‑025‑943.
Jałówka wysokocielna-marzec, tel.
kom. 0507‑962‑529.
Sprzedam prosięta, tel. kom.
0607‑378‑990.
Jałówka cielna, wycielenie 23.04,
tel. (046) 838‑83‑66.

Bub, tel. kom. 0696‑356‑496.

Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (046) 838‑57‑59.

Pszenica, pszenżyto, tel. (046) 838-7588, tel. kom. 0509‑231‑659.

Jałówka cielna i dwie krowy zacielone,
tel. kom. 0509‑324‑524.

Sprzedam C-360, agregat
ścierniskowy Mandam 2,2 m, rozrzutnik
3,0 t, tel. (046) 838‑14‑66.

Rozrzutnik jednoosiowy, przyczepa
wywrotka 4t. na 20-stkach, siewnik
do nawozu lejowy, pług dwuskibowy,
opryskiwacz 400l., tel. (046) 838‑14‑92.
Siewka nawozowa „Amazone”, tel.
kom. 0601‑272‑521.
Pługi Kverneland zagonowe
i obrotowe, tel. kom.
0601‑272‑521.
Wycinaki do kiszonek jedno i
dwumieczowe, tel. kom. 0601‑272‑521.
Siewnik zbożowy zachodni,
tel. (024) 356‑20‑88.
Wagi płaskie 500 kg i 1000 kg. Wiatę
24x12m. Silnik do C-330 po kapitalnym
remoncie, maszt od wózka widłowego,
tel. kom. 0603‑061‑839.
Orkan II, tel. kom. 0691‑534‑457.

Cyklop, 1989 rok, górny wysięgnik,
8500 zł, tel. kom. 0728‑988‑648.
Przyczepa samozbierająca,
tel. (046) 838‑11‑78.
Sprzedam pług 5-skibowy Unia
Grudziądz, tel. kom. 0506‑552‑043.
Sprzedam ciagnik Zetor-5320,
I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0726‑263‑487.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, stan
bdb, tel. (046) 874‑52‑26.
Ciągniki rolnicze Massey Ferguson,
John Deere, Deutzch, Renault, Case,
Fendt różnej mocy z ładowaczami, od
30000 zł, ładowarki teleskopowe. Agrol,
Biała k.Strykowa, tel. kom. 0501‑363‑951.
Ciągnik C-330, 1975 rok, tel. kom.
0600‑215‑589.
Przyczepa samozbierająca TO-55,
3t, Tur 4, 2004 rok do Zetora-5320,
tel. kom. 0662‑294‑778.
Sprzedam ładowacz obornika, stan
dobry, tel. kom. 0692‑039‑891.
Sprzedam kombajn ziemniaczany
Anna, 1989 rok, tel. kom. 0505‑569‑717.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy
Ślęza, tel. kom. 0501‑475‑421.
Class Protector Heder 3,7 tanio, tel.
kom. 0665‑734‑042.
Ciągnik Same Saturno 80 4x4 80KM
tanio, tel. kom. 0665‑734‑042.

Sprzedam agregat przedsiewny
2,60m szerokość, heder do kukurydzy
do sieczkarni Fortschrit (niebieski, stan
bdb), tel. kom. 0696‑059‑903.
Ursus 912, koparko-spycharka
Białoruś, silnik bizonowski, części do
Nysy, tel. (046) 861‑12‑42.
Rozsiewacze nawozu Kuhn 800
i 1100 kg, hydraulika, stan
bdb., tel. kom. 0600‑415‑353.
Agregat uprawowy szer. 2m,
dmuchawa do siana, tel. kom.
0603‑153‑538.
Sprzedam rozrzutnik obornika,
tanio, tel. kom. 0798‑207‑937.
Przyczepa CLAAS do sianokiszonki,
ładowność 4t, hydraulicznie łamany
dyszel, 3 walce dozujące, zbiornik
do mleka 800l 1997 rok, tel. kom.
0668‑347‑212.
Bizon, 1976 rok, 12500 zł, tel. kom.
0880‑090‑717.
C-360, wóz platforma, łubianki
używane, tel. (046) 837‑92‑21.
Kombajn ziemniaczany Anna.
Tanio, możliwość transportu, tel. kom.
0667‑296‑831.
Ciągnik C-330M, 1990 rok, stan
idealny, tel. kom. 0518‑627‑795.
Adapter pionowy do rozrzutnika,
widły do obornika, do Tura 2, tel. kom.
0500‑041‑366.
Zetor-7211, 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.
Pług 3-skibowy, pług 2-skibowy,
snopowiązałka „WC-5”,
kosiarka konna ze sprzęgiem
do ciągnika, tel. kom. 0608‑259‑757.
Prasa Z-224/1, tel. kom. 0664‑737‑171.
Ursus C-330, 1982 rok, stan bdb,
w oryginale, tel. kom. 0512‑874‑011.
Prasa Sipma, 2006 rok, Bizon Rekord,
1990 rok, tel. kom. 0602-432-239
0692‑648‑948.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,
stan bdb, tel. kom. 0782‑152‑924.
Opryskiwacz, dmuchawę do siana,
silnik 14 KW, kultywator, tel. kom.
0693‑705‑621.
Sprzedam ciągnik C-330M,
1990 rok, stan bdb, przyczepę
zbierającą T-072, talerzówkę, tel. kom.
0784‑332‑552.
Ładowacz Trol, opryskiwacz
zaczepiany 1000l, tel. kom.
0609‑502‑147.
Sprzedam ciągnik T-25, 1985 rok, stan
dobry, sprawny, tel. kom. 0665‑169‑248.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną
Czeską, tel. (046) 838-04-51, tel. kom.
0512‑762‑840.
Sprzedam ciągnik C-355/360, stan
dobry, tel. kom. 0601‑940‑877.
Sprzedam dojarkę i basen 300l,
tel. (046) 838‑72‑76.
Sprzedam śrutownik walcowy duży lub
mały ze żmijką, tel. kom. 0509‑112‑148.
Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, rozsiewacz dwutalerzowy,
agregat uprawowy, przetrząsarkozgrabiarka, tel. kom. 0663‑647‑066.
Siewnik zbożowy 2000 zł, tel. kom.
0663‑647‑066.
Likwidacja gospodarstwa rolniczego
ciągnik Zetor-7211, przyczepa 4,5t, tel.
kom. 0504‑060‑465.
Siewnik zbożowy zawieszony, 2,40m,
tel. kom. 0721‑137‑548.
Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, 6t +
nastawki, tel. kom. 0605‑531‑311.
Zetor 7540 z ładowaczem czołowym,
tel. (024) 285‑51‑96.
Ładowacz do Zetora
samopoziomujący, tel. (024) 285‑51‑96.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy 3,5t,
pług 2-skibowy, talerzówka 1,7m,
dmuchawa do zboża, dmuchawa do
siana, tel. (046) 838‑49‑89.
Ciągnik C360, rozrzutnik tandem,
siewnik Poznaniak, tel. (024) 277-48-09,
tel. kom. 0693‑555‑430.
Sprzedam ciągnik C360, 1979 rok, tel.
kom. 0667‑278‑282.
Ciągnik C330 z kabiną sprawny
technicznie, 1977 rok, opłacony,
tel. (046) 861‑11‑07.
Tur do C-330, tel. kom. 0667-133‑729
po 17.00.
Sprzedam kosiarkę sadowniczą
węgierską 3m, tel. kom. 0604‑106‑265.
Ursus C360 3P od rolnika,
tel. (046) 861-17-42, tel. kom. 0783016‑166 po 16.00.
Sprzedam rozrzutnik obornika
1-osiowy do remontu, tel. kom.
0604‑752‑472.
Beczka asenizacyjna, 6700l, 2001 rok,
szerokie ogumienie, tandem, tel. kom.
0604‑112‑568.
Sprzedam myjkę do warzyw,
sadzarkę do warzyw, 2 i 4 rzędową,
formownicę 2 rzędową do warzyw,
obsypnik do kopców, tel. kom.
0692‑630‑295.
Sprzedam trak pionowy Blumwe, 60
cm, tel. kom. 0508-213‑798 511154474.
Sprzedam sadzarkę do warzyw
dwurzędową, tel. kom. 0721‑566‑425.
Orkan, tel. kom. 0697‑714‑837.

Sprzedam silnik Perkins, tel. kom.
0518‑413‑676.

Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
0697‑714‑837.

Sprzedam rozsiewacz nawozu
Amazone 600 kg, tel. (024) 277‑84‑99.

Obsypnik kopcy Wulkan, tel. kom.
0727‑616‑195.

Cyklop z kabiną, tel. kom.
0694‑695‑011.

Sprzedam słoneczko 7, kopaczkę
ciagnikową, sadzarka ziemniak, stan
bdb, tel. kom. 0691‑620‑963.

Ciągnik Case 3, 1996 rok, 5150 130
KM, tel. (046) 838‑22‑18.
Naprawa pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy oraz części zamienne, tel.
kom. 0506‑188‑515.
Ślęza sadownicza duży kosz, mały
kosz, tel. kom. 0506‑188‑515.
Termit sadowniczy nowy, tel. kom.
0506‑188‑515.
MTZ „Liaz” 1975 rok, 65 KM, stan bdb,
na chodzie, tel. kom. 0728‑579‑613.

C-330, stan bdb, I właściciel, tel. kom.
0796‑611‑150.
Tura rocznego do C-360, pompę
wtryskową do C-360, tel. kom.
0505‑243‑493.
Sprzedam siewnik zbozowy, rozrzutnik
obornika dwuosiowy, tel. kom. 0604-432909 0602‑790‑903.
Sprzedam opryskiwacz na części, tel.
kom. 0667‑349‑210.

C330, Tur, Poznaniak, tel. kom.
0514‑539‑036.

Prasę polską zmiennokomorową
Z-263, 1990 rok, 6500 zł, tel. kom.
0509‑338‑360.

Sprzedam wałki do kultywatora, 1,8m,
tel. kom. 0888‑896‑738.

Sprzedam ciągnik „Białoruś” 1983 rok,
stan bdb, tel. kom. 0602‑573‑134.

Ursus C-360, stan idealny, tel. kom.
0665‑071‑953.

C-330, 1976 rok, 11500 zł,
tel. (046) 838‑06‑79.

Prasa Sipma Z-224, 1994 rok, tel. kom.
0603‑993‑039.

Przyczepa-platforma,
rozrzutnik 1-osiowy, obsypnik „3”,
tel. (046) 837‑27‑05 po 17-ej.

Rozrzutnik obornika 4,5t. jednoosiowy,
agregat uprawowy 2,10 m, tel. kom.
0880‑099‑514.

Koparka linowa KM-251, tel. kom.
0508‑382‑120.

Ciągnik C-330 i C-360 oraz skrzynki na
owoce, tel. kom. 0665‑464‑794.

Opryskiwacz ślęza, stan bdb, tel. kom.
0693‑322‑719.

C-360/3P Ursus, 1986 rok,
tel. (046) 838‑88‑39.

Pług 4-skibowy, zrywalny, tel. kom.
0600‑107‑937.

Sprzedam ciągnik C360 z turem, 1981
rok, tel. kom. 0600‑594‑230.

Opryskiwacz zawieszany z koszem
2-letni, stan bdb, tel. kom. 0693‑322‑719.

Sprzedam opryskiwacz polowy
Pilmet 815, tel. kom. 0697-941-558
0697‑941‑559.

Zgrabiarkę do siana karuzelę 2,5m,
siewnik do zboża 2,5m niemiecki,
dmuchawy do zboża, kosiarkę rotacyjną
1,85cm niemiecka, opony do 30, tel.
kom. 0880‑855‑911.

Sprzedam Orka 2, siewnik konny,
przetrząsarko-zgrabiarkę Słoneczko 4,
sadzarkę kubełkową do ziemniaków, tel.
kom. 0785‑641‑260.

Kopaczka ciągnikowa 2-rzędowa,
tel. (046) 838-63-96, tel. kom.
0609‑502‑051.
Rozrzutnik Tandem 2007 rok, stan
idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608‑519‑115.

Opony 16.9-28, tel. kom.
0607‑469‑872.
Rozrusznik, Ursus 4512, tel. kom.
0693‑203‑169.
Ciągnik C-411, tel. kom. 0726‑906‑550.
Pług 3-skibowy i agregat uprawowy,
tel. kom. 0605‑977‑764.
Kosa do nawozów, tel. kom.
0668‑355‑034.
Schładzalnik 550l Alfa Laval, wyciąg
obornika górny, dojarka, tel. kom.
0504‑629‑438.
Siewnik do nawozu „Kos”, tel. kom.
0518‑877‑966.
Sprzedam C-360, 1981 rok, tel. kom.
0888‑050‑268.
Sprzedam agregat uprawowy, 3,6m,
kosiarkę rotacyjną polską, tel. kom.
0660‑170‑746.

Rocznik 1990: Ciągnik Zetor 7211,
prasa Sipma kostka, Star 200 3-stronny
wywrot, tel. (046) 838-34-38, tel. kom.
0691‑129‑532.

Siewka do nawozu,
tel. (046) 838‑25‑37.
Sprzedam tur 2A do C360-3P,
rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
0501‑389‑031.
Sprzedam agregat uprawowy
szerokość 2,10m, stan bdb, tel. kom.
0668‑327‑331.
Przyczepa 14 ton ładowności w
super stanie, tel. kom. 0606-123-379;
0696‑345‑659.
Prasy rolujące Klass, Wikom, Welger,
tel. kom. 0607‑168‑196.
Zetor 8540, tel. kom. 0607‑168‑196.
Śrutownik walcowy z silnikiem 11
kW, basen na mleko 500l, kombajn
ziemniaczany Anna, sadzarka,
zgrabiarka gwiazdowa 7, tel. kom.
0692‑372‑747.

Kultywator podsiewny, tel. kom.
0885‑372‑588.
Ferguson z przednim napędem, 1983
rok, tel. kom. 0500‑158‑710.
Przyczepa 6t, tel. kom. 0503‑654‑884.
Widły do balotów na podnośnik, tel.
kom. 0693‑278‑969.

Ciągnik C-355, 9500 zł, tel. kom.
0723‑226‑225.
Przetrząsacz do siana, obornik
sprzedam lub zamienię na słomę, tel.
kom. 0887‑688‑078.
Maszt widlaka, tel. kom.
0785‑405‑552.

Widły do Tura do bel, tel. kom.
0693‑278‑969.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,
sadzarkę łańcuchową, słomę w
kostkach, tel. (024) 277‑93‑69.

Pług do śniegu do traktora na tył, tel.
kom. 0693‑278‑969.

Pług 4, prasa rolująca i Ursus-914 z
Turem, tel. kom. 0601‑740‑541.

Sprzedam Ursus-2812, 1991 rok, tel.
kom. 0601‑759‑958.

C-330 1984 rok, przyczepa
samozbierająca duża, tel. kom.
0604‑413‑948.

Ursus-3512, 1995 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. (046) 838‑62‑50.
Zetor-6340, 70KM, 2004 rok, 600
MTH, tel. kom. 0501‑850‑017.

Jemioł elektryczny do buraków,
owijarka samozaładowcza, prasa
rolująca Claas, tel. kom.
0608‑034‑501.
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Ciągnik rolniczy Forschnit-323A, 1989
rok, stan dobry, obsypnik KOPCY, tel.
kom. 0698‑417‑557.
Siewnik Poznaniak,2,70m, 1987 rok,
3m, 1995 rok, tel. kom. 0698‑417‑557.
Orkan do zielonek, 1988 rok, stan
dobry, wółka polowa, 5m, talerzówka,
3m, hydraulicznie podnoszona na
kołach, tel. kom. 0698‑417‑557.
Sieczkarnia do kukurydzy Mars 5011,
1994 rok + kemper i podbieracz do traw
(nowe noże i walce gniotące), stan bdb,
tel. kom. 0698‑417‑557.
Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, stan
bdb, 1990 rok, jednoosiowy, stan dobry,
tel. kom. 0698‑417‑557.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy po
remoncie, tel. kom. 0502‑843‑766.

Sprzedam siewnik zbożowy, 25 rurek,
tel. kom. 0669‑870‑572.

Transport maszyn
rolniczych, traktorów,
przyczep, wózki widłowe, busy
osobowe, pomoc drogowa 24h,
tel. kom. 0602‑391‑517.

Spych zawieszany do ciągnika
i przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, tel.
kom. 0503‑124‑344.

Sprzedam Tura do C-330, tel. kom.
0609‑316‑663.
Opony 14.9-28 do C-360, tel. kom.
0609‑316‑663.
Ciągnik C-330, tel. kom.
0609‑316‑663.
Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok, tel.
kom. 0608‑420‑169.

Kombajn zbożowy Z050, tel. kom.
0694‑561‑612.

Ursus-4514, 4x4, 2004 rok, 800Mth, tel.
kom. 0608‑420‑169.

Przyczepa samozbierajacaT050, stan
bdb, tel. kom. 0663‑630‑667.

Ładowarka teleskopowa Manitu,
2000 rok, ładowarka Weideman-3006,
2003 rok, łamana w połowie, tel. kom.
0608‑420‑169.

Obsypnik 5-rzędowy, stan idealny,
tnaio, tel. kom. 0664‑706‑585.
Schładzalnik Frigomilk, 450l, stan bdb,
tel. kom. 0605‑466‑220.
Prasa kostkująca Fortschrit, głowica III
Perkinsa, tel. kom. 0668‑146‑499.
Kombajn Anna, przyczepa wywrotka
4t, tel. kom. 0505‑406‑917.
SKR Kocierzew sprzeda: przyczepę
8,5t 8011 1983 rok, sieczkarnię
samobieżną Z-350/1 + 3 przyrządy
1987 rok, siewnik do kukurydzy
Areomat 1990 rok, tel. (046) 83848-17 (046) 838-48-29, tel. kom.
0602‑855‑861.
Siewnik Poznaniak, agregat
przedsiewny 2,70m, tel. kom.
0603‑197‑379.
Rozrzutnik 1-osiowy, stan bdb., tel.
kom. 0608‑273‑392.
Ciągnik Ursus C-328, tel. kom.
0791‑766‑688.
Przyczepka oplandeczona, Popów 42.
Siewnik, rozrzutnik obornika,
opryskiwacz 300l, agregat uprawowy, tel.
kom. 0723‑938‑111.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 0664‑713‑405.

Podajniki ślimakowe poziome,
redukcje, zbiorniki paszowe, blacha 4,
kątownik, ceownik, tregra,
z demontażu, tel. kom. 0512‑476‑760.
Sprzedam pług 2-skibowy grudziądzki,
zgrabiarkę Słoneczko, tel. kom.
0724‑145‑022.
Sprzedam agregat uprawowy
Expom Krośniewice 3,6m,
hydraulicznie rozkładany,
tel. kom. 0604‑286‑264.
Śrutownik na kamienie, przetrząsaczozgrabiarkę do siana, 4 koła, pług
3-skibowy, tel. kom. 0609‑256‑020.
Sprzedam ciągnik C360 z
silnikiem 3P po kapitalnym remoncie,
tel. (024) 277‑73‑02.

MF-255, 1988 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.

„Troll 350” T274, 1998 r. stan idealny,
tel. kom. 0665‑489‑109.

Ładowacz tur do Zetora 7340,
7341, 5340, 7245, 5245, 5211,
3-sekcyjny samopoziomujący, tel. kom.
0692‑601‑689.

Sprzedam Orkan II, przyczepę
wywrotkę D55, tel. kom. 0661‑143‑536.

Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.
Sprzedam glebogryzarkę i widlak do
ciągnika, tel. kom. 0785‑641‑260.
Przyczepa technologiczna Forschnit,
10t, do kiszonek, tel. kom. 0692‑601‑689.
Ursus-4514, 4x4, 2000 rok, 1900 mth,
tel. kom. 0692‑601‑689.
John Deere-7700, 1994 rok, 150
KM, sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
0692‑601‑689.
Fendt-514, 1998 rok, 140 KM,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
0692‑601‑689.
Kabina do C-360, 1250 zł, kosiarka
rotacyjna Polska, 2000 zł, tel. kom.
0608‑420‑169.
Sprzedam Ursus C-4011,
tel. (046) 838‑25‑02.

Sprzedam rozrzutnik obornika
1-osiowy, 1986 rok, mało używany, stan
idealny, tel. kom. 0693‑729‑555.
Sprzedam siewnik poznaniak szer.
2,70m, tel. kom. 0664‑981‑618.
MTZ Belarus 1981 rok, tel. kom.
0664‑981‑618.
Sadzarka polska łańcuchowa, stan
bdb, tel. kom. 0510‑844‑441.
Ciągnik Renault oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.
Rozrzutnik francuski oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.
Zgrabiarka Gyrland, idealna, tel. kom.
0511‑345‑546.
Sprzedam pług dwuskibowy Kos,
kultywator, brona uprawowa, tel. kom.
0663‑120‑571.
Przednia oś kompletna i kolumna
kierownica do C-360, Czatolin 74.

Wał korbowy do silnika Bizona - 3 szt.,
tel. kom. 0666‑385‑505.

Rozrzutnik obornika, dwuosiowy,
dmuchawa do siana, tel. (046) 838-8739, tel. kom. 0505‑371‑658.

Ciągnik T25, waga 500 kg, betoniarka
150l, tel. kom. 0509‑637‑866.

Kopaczkę elewatorową do
ziemniaków, tel. (046) 838-27-57, tel.
kom. 0696‑253‑998.

Ciągnik Massey Frguson-698,
zwolnice C-360, tel. kom. 0507‑164‑215.

Rozrzutnik dwuosiowy, 1991 rok,
w oryginale, I właściciel, tel. kom.
0512‑861‑293.

Silnik do C-360 3P, tel. kom.
0880‑353‑819.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 0609‑661‑559.

Kultywator 13, 310 zł, tel. kom.
0668‑162‑199.
Pług 5-skibowy Unia Grudziądz, basen
500l, uszkodzony, 1000 zł, tel. kom.
0603‑629‑823.
Zetor-10145 + Tur 5, 1986 rok, tel. kom.
0511‑020‑520.
Siewnik konny, tel. kom. 0796‑064‑489.
Rozrzutnik jednoosiowy,
oryginał,przyczepa 4t, 1990 rok, stan
bdb, chwytak bel, Sipma, pług 4, 40
odkładnice, wyciąg linowy, tel. kom.
0727‑341‑502.
REKLAMA

Opiełacz 6-rzędowy do warzyw
i truskawek, tel. kom. 0880‑353‑819.
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.
Tylny most C-360, C-355, 4011, tel.
kom. 0502‑939‑200.
Silnik do T-25, C-328, tel. kom.
0502‑939‑200.
Śrutownik Bąk, 5,5 kW,
tel. kom. 0502‑939‑200.

Prasa walcowa Deutz Fahr, noże,
siatka, sznurek, tel. (046) 838‑37‑55.
Kombajn Forschnit-512, stan dobry,
w całości lub na części, tel. kom.
0602‑522‑478.
Sprzedam śrutownik Bąk, tel. kom.
0728‑579‑290.
Sprzedam dwukółkę i pług, przyczepę
samoróbkę, tel. kom. 0606‑941‑791.
Sprzedam T-25, 1991 rok, bez
kabiny, stan bdb, 11500 zł, tel. kom.
0503‑693‑732.
Sprzedam Zetor-8111, 1988 rok,
z nowym Turem lub bez, tel. kom.
0601‑154‑851.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0600‑390‑115.
Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy,
zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom.
0667‑242‑652.
Pilnie sprzedam rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 0784‑319‑325.
Siewnik do buraku, tel. kom.
0603‑676‑220.
Pług 5-skibowy Unia Grudziądz,
talerzówka Kombajn Anna, tel. kom.
0603‑676‑220.
Ciągnik C-385, ładowacz Czeski 750,
sieczkarnia jednorzędowa Polska, tel.
kom. 0695‑557‑283.
Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0604‑472‑977.
Rozsiewacze nawozu, kosiarka
Czeska, wózek dla zwierząt, tel. kom.
0506‑115‑015.
Ciągnik C-330, 1984 rok, rozrzutnik
Tandem, tel. kom. 0696‑356‑496.
Sprzedam karuzelę polską,
dwugwiazdowa, 6 ramion, tel. kom.
0509‑323‑278.
Pług 3, rozsiewacz nawozu 600 kg, tel.
kom. 0600‑335‑473.
C-330, nowe opony, 9200 zł, prasa
Polska, 9500 zł, tel. kom. 0600‑335‑473.
Silnik Zetora-7211, części C-360,
skrzynia, most, zwolnice, tel. kom.
0600‑335‑473.
Rozrzutnik 3,5t, tel. kom. 0788‑017‑178.
Sprzedam dwukółkę do Ciągnika
i kultywator z wałkiem strunowym,
tel. (046) 838‑04‑79.
Prasa zwijająca Galignani pasowa
podbierak 2m, 1997 rok. Prasa pasowa
zmiennokomorowa John Deere 550.
Przetrząsałka karuzelowa Krone
6-gwiazdowa, tel. kom. 0607‑992‑213.
Siewniki: 3m, 2,5m. Pług 4- i 3-skibowy
Kverneland + zabezpieczenia. Kosiarka
dyskowa 1,6m Kuhn. Kosiarka rotacyjna
polska i czeska, tel.
kom. 0607‑992‑213.

Prasa rolująca New Holland
zmiennokomorowa, pasowa, szeroki
podbierak, siatka, sznurek, tel. kom.
0696‑425‑214.
Prasa Sipma Z-279/1 na zamki 2003
rok, tel. kom. 0604‑213‑682.

Obornik, 6 szt. bindrów, tel. kom.
0607‑889‑451.
Obornik oddam za darmo
(Władysławów Popowski ), tel. kom.
0607‑344‑403.
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Pawie białe, niebieskie,
czarnoskrzydłe, bażanty złote,
diamentowe, polne, kury białoczuby,
żółte i czarne, gołębie Kingi, tel. kom.
0603‑226‑494.

Obornik, tel. kom. 0662‑004‑676.

Szczeniaki bernardyny, tel. kom.
0508‑918‑945.

Węgiel, miał, eko-groszek, tel. kom.
0509‑171‑283.

Sprzedam małe jamniki czarne
podpalane, tel. kom. 0790‑031‑058.

Kosiarka rotacyjna, polska, tel. kom.
0724‑098‑667.

Sprzedam kwotę mleczną 10000l, tel.
kom. 0512‑874‑011.

Perliczki olbrzymy, tel. kom.
0603‑444‑431.

Zetor- 6211, 1992 rok, stan bdb, tel.
kom. 0606‑967‑890.

Sprzedam beczkę, 2500l i podwozie
do wozu asenizacyjnego i przednie
koła do Ursusa 45/14, tel. kom.
0692‑205‑762.

Sprzedam szczeniaki pekińczyki
i likwidacja hodowli begle, cokiel spaniel,
sznaucer miniaturowy, shih-tzu, tel. kom.
0662-294-878 0510‑700‑439.

Silnik do Fergusona 3 cylindrowy,
tel. (024) 277-86-63, tel. kom.
0507‑708‑893.

Suczki owczarek podhalański, tanio,
tel. kom. 0513‑847‑535.

Ciągnik C330, 1984 rok, stan dobry,
pełnosprawny, I właściciel, tel. kom.
0509-181-900, 0505‑481‑625.

Prasę Z224, kombajn ziemniaczany
Anna, tel. kom. 0600‑747‑701.
Kultywator grudziądzki 18-zębowy, tel.
kom. 0609‑842‑747.
Kabina kompletna do C-360, tel. kom.
0692‑287‑672.
Kolumna kierownicy i opony
do używane do C-360, tel. kom.
0692‑287‑672.
Siewnik poznaniak, ciągnik C363 P,
pług 2-skibowy grudziądzki, tel. kom.
0512‑981‑861.

Sprzedam komplet wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus, C330,
C360, 2500 zł, T-25, 1200 zł, tel. kom.
0692‑335‑998.

Owczarki niemieckie, tel. kom.
0503‑349‑308.
Yorki szczenięta, tel. kom.
0507‑812‑673.

Opona 16.9/30, tel. kom.
0515‑236‑142.

Owczarek niemiecki 4,5 miesiąca, tel.
kom. 0604‑062‑775.

Sprzedam opony używane, tylne do
C360, tel. kom. 0602‑270‑556.

Sprzedam szczenięta owczarka
niemieckiego, długowłosego, mocnej
budowy, tel. kom. 0601‑190‑538.

Rozrzutnik jednoosiowy i dwuosiowy w
dobrym stanie, tel. kom. 0697‑550‑032.

Sprzedam baloty, tel. kom.
0512‑280‑159.

Zetor 8145, 1992 rok, rozsiewacz
Kos, opryskiwacz, pług 3, tel. kom.
0668‑816‑945.

Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605‑090‑155.

Ciągnik Farm-Mot 25 KM, 1997 rok
do ogrodu, małego gospodarstwa 1900
MTH, szczelna kabina, stan bdb, tel.
kom. 0608‑128‑670.

Schładzalnik do mleka 330l, tel. kom.
0880‑313‑429.

Owczarki niemieckie, tel. kom.
0787‑527‑059.

Beczka 4500l, tel. kom. 0609‑661‑559.

Szczeniaki sznaucera olbrzyma,
tel. (046) 838-33-36, tel. kom.
0720‑017‑283.

Przyczepa D-732 Autosan, 4t
wywrotka, niska, koła 11,5x15, tel. kom.
0608‑128‑670.

Zbiornik na mleko 330l, tel. kom.
0511‑618‑031.

Bażanty, przepiórki,
tel. (046) 838‑13‑57.
Yorki, shih-tzu, tel. kom. 0668‑156‑494.

Sadzonki porzeczki czarnej, tel. kom.
0609‑025‑538.

Tury nowe do Ursusów: C-360,
330, 3512, 2812; MF: 255, 235 i T-25
mechaniczne lub hydrauliczne, 2 i
3-sekcyjne, nowe systemy mocowań,
szerokie łychy, krokodyle, chwytaki
bel, możliwość transportu, tel. kom.
0608‑128‑670.

Sprzedam szczenięta rasy
cocker-spaniel, tel. kom.
0503‑055‑292.

Ładowacz Tur do 4514-5314, tel. kom.
0608‑420‑169.

Sprzedam Yorki, tel. kom.
0507‑125‑161.

Sprzedam parnik elektryczny, nowy,
tel. (024) 277‑96‑09.

Sprzedam kanarki, tel. kom.
0695‑367‑255.

Sprzedam silos cementowy po zbożu,
tel. kom. 0607‑317‑128.

Kosiarka rotacyjna fabryczna, stan
bdb. 2003 rok, tel. kom. 0608‑128‑670.

Worki po śrucie sojowej, tel. kom.
0798‑843‑062.

Szczeniaki bernardyna, 8-tygodniowe
i chow-chow, 6 miesięcy, tel. kom.
0504‑010‑956.

Widły do palet, duże oryginalne
Hydrometu 2004 rok, tel. kom.
0608‑128‑670.

Silos paszowy 20t, tel. kom.
0609‑842‑747.

Pług 4-skibowy, tel. kom.
0602‑339‑665.
Sprzedam przyczepy HL 8011
po odbudowie, konstrukcję wiaty kompletną, tel. kom. 0693-299‑439 po
15:00.
Pług 4-skibowy, 2006 rok, 3300
zł, duże odkładnie, zabezpieczenia
śrubowe, tel. kom. 0604‑948‑641.

Nowe tunele foliowe 5/32 m, tel. kom.
0601‑670‑519.
Sprzedam obornik, tel. kom.
0698‑535‑722.
Loda do cięcia słomy (sieczkarnia),
siewnik do nawozu Kos (drobny remont),
tel. kom. 0660‑940‑470.
Tunel foliowy 30/7, tel. kom.
0608‑263‑951.

Agregat uprawowy 2,8m, talerzówkę,
czeską sadzarkę do ziemniaków, tel.
kom. 0504‑561‑585.

rolnicze - usługi

Rozrzutnik 2-osiowy, Czarna
Białostocka, stan bdb, tel. kom.
0510‑254‑536.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 litrów, tel. kom. 0604‑463‑486.

Ciągnik C-330, 1981 rok, nowa kabina,
nowe ogumienie, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0694‑904‑464.

Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
0605‑629‑839.

C-360 i C-330, tel. kom. 0607‑809‑288.

Przewóz maszyn rolniczych
i budowlanych. Tanio, tel. kom.
0665‑734‑042.

Sprzedam C-330 M, tel. (042) 71971‑43 wieczorem.

Poprowadzę rozliczenia Vat dla
rolników, tel. kom. 0508‑191‑628.

MTZ Pronar i 3512, tel. kom.
0608‑354‑272.

Pomoc drogowa 24h, transport
maszyn rolniczych, traktorów, przyczep,
wózki widłowe, busy osobowe, tel. kom.
0602‑391‑517.

Sprzedam sadzarkę do warzyw
talerzową, dwurzędową, tel. kom.
0698‑535‑722.
C-360, stan bdb, przegrabiarka do
siana „Pajączek”, tel. kom. 0602‑511‑928.
Przetrząsaczo - zgrabiarka 5, śrutownik
Bąk, tel. kom. 0728‑268‑325.
Sprzedam ciągnik C-330/328 stan
bdb, zarejestracja, kabina; rozsiewacz
KOS, stan bdb., tel. kom. 0693‑120‑586.
Sprzedam pług 2-skibowy Grudziądz;
siewnik 15 rurek oraz tunel foliowy 6x30,
tel. (046) 838‑17‑39.
Sprzedam śrutownik, stan bdb,
Boczki Chełmońskie 31.

inne
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.
Zbiornik na mleko 330 l, mieszankę
zbożową 5 ton,
tel. kom. 0790‑858‑831.

Naprawa, remonty ciągników, tel. kom.
0502‑939‑200.
Konstrukcje, hale, wiaty, tel. kom.
0660‑789‑719.
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
0513‑666‑808.

zwierzęta
sprzedaż
Owczarki niemieckie, tel. kom.
0782‑547‑693.
Sprzedam wyżła niemieckiego,
krótkowłosego, ok. roku, tel. kom.
0660‑251‑886.
Sprzedam za niewielką odpłatnością
dwa psy, tel. (046) 838‑40‑77.
Źrebak roczny i źrebna klacz,
tel. (046) 838-63-96, tel. kom.
0609‑502‑051.
Yorki szczenięta, tel. kom.
0792‑018‑224.
Owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838‑47‑78.
Haski szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692‑522‑467.

Wydzierżawię 4 ha, Wola
Zbrożkowa, tel. kom. 0502‑351‑906.

Sprzedam szczeniaki bernardyny, tel.
kom. 0602‑394‑036.

Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
0506‑552‑043.

Pińczerki, trzy miesięczne, tel. kom.
0504‑159‑607.

Sprzedam schładzalnik mleka
Frigomilk, 650l, tel. (046) 838‑71‑27.

Szczenięta owczarki niemieckie,
krótkowłose, tel. kom.
0692‑882‑448.

Sprzedam dojarkę do mleka,
kompletną, tel. kom. 0665‑489‑419.
Kwota mleczna 2590kg, tel. kom.
0796‑610‑417.

Szczeniaki owczarka niemieckiego
siedmiotygodniowe po rodzicach
rodowodowych,
tel. kom. 0692-749‑175, Dmosin.

Owczarka niemieckiego, tel. kom.
0726‑702‑929.
Klacz 3-letnia pod siodło, 142 cm,
z paszportem, tel. kom. 0792‑902‑788.
Jamniki szczenięta, 9-tygodniowe, tel.
kom. 0601‑431‑489.
Pekińczyki biało-czarne, tel. kom.
0694‑514‑370.
Perliczki, kurki ozdobne, bażanty, tel.
kom. 0663-390-543; 0665‑292‑269.
Sprzedam malamut alaska, suka, tel.
kom. 0506‑760‑207.
3-miesięczne Yorki - suczki, tel. kom.
0510-327-377.
Husky szczenięta. Tel.888-993-056.
Klacz źrebna, tel. kom. 508-485-491.
Owczarek niemiecki 7 miesięcy,
mocna budowa i suka 2 lata,
krótkowłosa, tel. kom. 607-222-439.
Owczarek niemiecki długowłosy,
3-miesięczny, mocnej budowy, tel. kom.
691-235-187.
Pudelki białe, miniaturki, tel. kom.
0692-648-731.
Ratlerek, ratlerek mini- krycie, ratlerki
miniaturowe sprzedam,
tel. kom. 692-704-182.
Sprzedam klacz małopolską z licencją,
8-miesięcznego ogierka z dokumentami,
tel.500-292-921
Suczka amstaf 9-miesięczna, biała.
Tel.667-214-208.
Suka bernardyn, 1.8 m-cy., gruba.
Tel.697-025-388.
Szczeniaki Cockerspaniela, tel. kom.
0697-725-855.
Szczenięta westy, owczarki szkockie,
colie. tel. kom. 608-613-494.

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.
Strzyżenie psów, salon
Sylvia, Łowicka 19. Wizyty
domowe na terenie całego
województwa łódzkiego, tel. kom.
0505‑698‑928.
Krycie klaczy ogierem sp. 172 cm,
możliwość dojazdu z ogierem, tel. kom.
0506-169-967, 0501‑369‑831.
Krycie: owczarek niemiecki
długowłosy, agresywny, tel. kom.
0886‑646‑906.
Krycie: York, 1,30 kg, tel. kom.
0886‑646‑906.
Krycie: buldog francuski marengo
i beżowy, tel. kom. 0886‑646‑906.
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telefony
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;
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 0606-605-494, 0692-888-144,
0-46 830-91-45
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
Gminnego Ośrodka Kultury w Zduny)
- czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach
- spotkania w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po
informacje można dzwonić w czwartek
do Urzędu Gminy w Bielawach
w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”
(problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00,
tel. 046-838-33-11.

informacje
Informacja PKP 6311
Informacja PKS (całodobowa)
46837-38-13
Informacja o krajowych numerach tp
118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118-912
Informacja miejska tp 9491

Rozmowy międzynarodowe tp zamawianie 9051
Naprawa telefonów - błękitna linia tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi 9287

pogotowia
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
046-837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej
046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85,
046-837-07-10, 046-837-20-22,
046-837-26-74.
Gaz butlowy:
046-837-16-16, 046-837-66-08, 046-837-41-02,
046-837-30-30, 046-837-20-37, 046-837-47-77,
046-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski ŁSM
046-837-65-58
Lecznice

dla zwierząt:
ul. Starościńska 5 tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28 tel. 046-830-22-86
Łyszkowice tel. 046-838-87-19
Bielawy tel. 046-839-20-95

apteki
Łowicz - apteka całodobowa:
Słoneczko - Stanisławskiego,
tel. (0-46) 830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 839-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Bielawy, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, tel. 838-33-85
Kiernozia, ul. Rynek Kopernika 12,
tel. (0-24) 277-91-58

przegląd prasy
Kiernozia, ul. Kościuszki 6, tel. (0-24)
277-97-64
Kocierzew Południowy 101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-87-86
Łyszkowice, ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów, tel. 838-57-96
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Nieborów, ul. Przemysłowa 2,tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

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

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.

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
w Głownie
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Policja 997 alarmowy

telefony w Głownie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-20-76
n Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
n Taxi osobowe 042-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-10-08; 998
alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 042-719-14-40,
042-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
n Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40;
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

dyżury przychodni
w Głownie
n Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00,
czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
– poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00
i 13.00-15.00; czw. 12.00-16.00;
pt. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15;
czw. 8.00-12.00

– urolog: śr. 11.00-13.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12;
czw. 13.00-18.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
– ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnia w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

pogotowia w Strykowie
n Policja 042-719-80-07;
997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-82-95;
998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
n Zakład energetyczny 042-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

n Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 14.03. ul. Targowa 16,
tel. 042-719-86-89
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-65-25,
czynna: pn.-pt. 8.30-16.00;
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.

telefony w Strykowie

wystawy

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

„Mój pobyt w Kongo 1929 – 1938” wystawa fotograficzno–etnograficzną prac
autorstwa Witolda Grzesiewicza. Wernisaż
wystawy odbędzie się 11 marca o godz. 15.00,
Muzeum w Głownie. Wstęp wolny.
„Malowane Nadzieją 2010” - wystawa
prac Dariusza Młynarczyka, otwarcie 12
marca o godzinie 12.00 w holu łódzkiej
Manufaktury.

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 11.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pt. 12.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
sob. 13.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 14.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 15.03. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt. 16.03. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
śr. 17.03. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia
następnego; soboty i niedziele:
w godz. 8-8.00 dnia następnego.

kino
Racjonalizator
Głowno, ul. Kopernika 37, 0601-344-164
Piątek-niedziela, 13-14.03 marca:
godz. 16.30 - „Klopsiki i inne zjawiska
pogodowe” - Akcja dzieje się w małym miasteczku Chewandswallow, gdzie spadający z
nieba deszcz przybiera formę soku lub zupy,
śnieg jest pysznym ziemniaczanym puree, a
grad to smacznie wysmażone hamburgery.
Mieszkańcy bardzo chwalą sobie ten sposób
zaopatrywania w żywność, aż do momentu....
godz. 18.15 - „Randka w ciemno” - W wyniku
szalonego zakładu, Karol decyduje się na
udział w programie „Randka w ciemno”. Nie
podejrzewa, że tym samym pakuje się na
pierwszą linię frontu wojny żeńsko-męskiej, na
której trup ściele się gęsto, a obie płcie imają
się wszelkich sposobów, żeby przechylić szale
zwycięstwa na swoją stronę.

 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.-nd.) 10.00 - 16.00.
„Łowickie okiem krajoznawcy” - wystawa
fotograficzna Izabeli Rucińskiej. Składają
się na nią zdjęcia wykonane w latach 2004
– 2009, przedstawiające zabytki, folklor,
przyrodę oraz ludzi, którzy w różny sposób
odcisnęli swoje piętno na Ziemi Łowickiej.
Wystawę można oglądać do końca marca
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
w godz. (pon-pt.) 9.00-17.00.
Wystawa fotograficzna z okazji 30-lecia
sannickich koncertów i Koła TiFC; GOK
w Sannikach. Wystawę oglądać można do
końca marca w godz. pon. 8.00-15.30, wt.-pt.
8.00-19.00, sob. 10.00-14.00.
„Plakat Chpinowski” - wystawa której
przyświeca idea uczczenia 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina. Zwiedzanie
możliwe do 11 kwietnia w godz. (wt.-nd.)
10.00 - 16.00, Muzeum w Łowiczu. Wstęp na
wystawę kosztuje 2 zł.
Wystawa rzeźby sakralnej jerzego Flisa,
Prace można ogladać do 2 kwietnia w sali
nr 9 w GOK w Domaniwicach
w godz. 10.00-16.00.
„Kwiaty i (dla) Ewy” - wystawa prac
Robertka Błaszczyka. Na wystawie
zorganizowananej z okazji Dnia Kobiet
podziwiać można obrazy z kwiatami i
kobietami w rolach głównych. Prace można
oglądać w godz. pon.-śr. 8.00-18.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 12.00-20.00 w GOK
Bolimowie, wstęp wolny.

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 11 marca:
kino nieczynne
Piątek-środa, 12-17 marca:
godz. 17.00 - „Kołysanka” W zagadkowych okolicznościach znikają
kolejno mieszkańcy i goście pewnej
malowniczej miejscowości. Atmosfera, jak w
najlepszych filmach sensacyjnych, gęstnieje
ze sceny na scenę, a motorem potęgującym
napięcie jest śledztwo prowadzone przez

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 9.03.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3.40 zł/kg+VAT
 Mastki: 3.40 zł/kg+VAT

parę policjantów. Jednak tropy urywają się, a
niewinne ofiary nadal giną bez śladu, jakby
zapadły się pod ziemię.
godz. 19.00 - „Sherlock Holmes” Opowieść o legendarnym detektywie nie
będzie wierną ekranizacją książek Arthura
Conan Doyle’a. Obraz powstanie na kanwie
komiksu Lionela Wigrama. Autor postarał się
dopasować głównego bohatera do wymagań
współczesnych czytelników, czyniąc go mniej
„sztywnym” i bardziej skorym do przygód.
Nowa postać ma również wiele ukrytych cech
charakteru.
Czwartek, 11 marca:
kino nieczynne
Piątek, 19 marca:
godz. 17.00 - „Ricky” - Twórcy Amelii i 8
kobiet przedstawiają historię niezwykłej
miłości, w której rzeczywistość przeplata się z
elementami magicznymi. Zwyczajne spotkanie
dwojga ludzi staje się początkiem niezwykłej
historii. Katie, jest samotną matką, na co
dzień pracującą w fabryce. Pewnego dnia na
jej drodze staje Paco i zakochują się w sobie
niemal od pierwszego wejrzenia. Owocem tej
miłości będzie Ricky, dziecko o niezwykłych
zdolnościach, które wystawi uczucia Katie i
Paco na próbę...
godz. 19.00 - „Nine” - Ekranizacja
broadwayowskiego szlagierowego musicalu
z lat 80. Sztuka, opowiadająca o życiu i
romansach słynnego reżysera filmowego,
jest adaptacją kultowego filmu „8 i 1/2”
Fedrico Felliniego. Guido, światowej sławy
egocentryczny reżyser filmowy, próbuje
uporządkować swoje życie prywatne i
odzyskać wenę twórczą. W zmaganiach z
problemami pomaga mu - i przeszkadza
- grono kobiet jego życia: zdradzana żona
Luisa, kochanka Carla, przyjaciółka Lily,
dziennikarka modowa Stephanie, muza
Claudia oraz duch jego matki.
Sobota, 20 marca:
godz. 17.00 - „Wszysto co kocham”
godz. 19.00 - „Nine”
Niedziela, 21 marca:
godz. 19.00 - „Moja krew” - Igor, zawodowy
bokser, dowiaduje się, że jest śmiertelnie
chory. Samotny i załamany szuka pocieszenia
w nocnych rozrywkach. Z czasem dojrzewa
w nim myśl, aby coś po sobie zostawić. To
„coś” to dziecko. Ale kontakty z kobietami
nie są jego mocną stroną. Wreszcie poznaje
handlującą na bazarze Wietnamkę, która
zgadza się urodzić mu dziecko w zamian za
polskie obywatelstwo.

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 5.03.2010 r.

buraczek czerwony

kg

0,80-1,00

cebula

kg

1,50-2,00

 Różyce: 3.30 zł/kg+VAT

czosnek

 Wicie: 3.30 zł/kg+VAT

jabłka

 Skowroda Płd.: 3.40 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3.30 zł/kg+VAT
 Chąśno: klasa I - 3.40 zł/kg+VAT
klasa II - 3.20 zł/kg+VAT
 Karnków: 3.40 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
6,00 zł/kg+VAT; jałówki 4.80 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3.50 zł/kg+VAT; byki 5.00
zł/kg +VAT; jałówki 4,60 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT; byki
5.60 zł/kg +VAT; jałówki 5.00 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/ kg+VAT; byki 5,70
zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/ kg+VAT; byki
5,70 zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

szt.

1,00-1,50

kg

0,80-1,50

jaja fermowe

15 szt.

5,00-6,50

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-8,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

0,70-0,90

pieczarki

kg

4,00-6,00

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

0,80-1,50

seler

kg

2,00-3,00

natka pietruszki
miód

2,00

kg

0,80-1,00

0,9 litra

22,00-30,00

kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

8,00-9,50

papryka zielona

kg

6,50-8,00

kapusta włoska

szt

3,00

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

brukselka

kg

3,00

ogórek kiszony

kg

3,00-4,00

gruszki

kg

2,00-3,00

pomidory

kg

8,50

peczek

2,00

szt

3,00

rzodkiewka

OFERTY PRACY

pęczek

ziemniaki

sałata

Powiatowy Urząd pracy
w Łowiczu
(stan na 8.03.2010 r.)

§ asystent OFE § kierowca autobusu
§ szwaczka § kierownik szwalni §
kierowca- handlowiec § kierownik
spółki gminnej § konsultant telefoniczny § fryzjer § koordynator pracy
oddziałów § nauczyciel nauczania
początkowego § fryzjer § magazynier
+ kierowca kat C+E § kierowca kat
C+E + mechanik samochodowy
§ operator maszyn drukarskich §
klejacz § sprzedawca § bufetowy (w
ramach wyposażenia stanowiska
pracy) § kierowca – magazynier §
agent ubezpieczeniowy § pracownik
biurowy § pielęgniarka § menedżer
ds. Sprzedaży § rzeźnik – masarz
§ kierowca kat. C+E
PUP nie udziela żadnych informacji
telefonicznie. Zainteresowani proszeni
są o kontakt osobisty

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
CÓRECZKI:
 państwu Białkom z Łowicza
 państwu Blusom ze Złakowa Borowego
Synkowie:
 państwu Kolasom z Łowicza
 państwu Kromskim z Parmy

Społeczeństwo
radosnych
dzieciaków
Zapowiadane przez Platformę
Obywatelską obniżenie wieku
wyborczego do 16 lat wpisuje
się dobrze w wyborczą strategię
tej partii i popierających ją sił
opiniotwórczych. (...)
Wobec proponowanych zmian
mam stosunek ambiwalentny. Z jednym wyjątkiem. Za
jednoznacznie złe i owocujące
wyłącznie złymi skutkami uważam dyskutowane obniżenie
wieku wyborczego. (...)
Jest prawdą, że współczesny
szesnastolatek to inny człowiek
niż jego rówieśnik sprzed 80,
60 czy nawet 20 lat. Na skutek
rozwoju technik informatycznych potrafi szybciej się
uczyć i szybciej się orientować. W wielu dziedzinach
wie też od niego więcej, choć
zarazem w innych, na skutek
postępującego upadku systemu
kształcenia i wymagania, wie
o wiele mniej. Nawet gdyby
jednak uznać, że obraz jest tu
jednoznaczny, to trzeba chyba
zadać pytanie – czy to poziom
wyedukowania ma decydować
o prawie wyborczym? Gdyby
tak było, to może należałoby
obniżyć wiek, ale zarazem
powrócić do starych pomysłów
cenzusu wykształcenia czy, w
mniej radykalnej wersji – przyznawania obywatelom głosów
„ważonych”, ze względu właśnie na wykształcenie… Nikt
tego nie proponuje, bo wszyscy
wiedzą, że nie o wiedzę przede
wszystkim tu chodzi. Chodzi
o dojrzałość – społeczną,
intelektualną i emocjonalną.
A żadna z nich nie jest wprost
proporcjonalna do wykształcenia. Co więcej, dyskusyjne
byłoby twierdzenie, jakoby
wiek, w którym przeciętny
młody człowiek osiąga tak
rozumianą dojrzałość, obniżył
się współcześnie w stosunku do
lat minionych. Zwróćmy uwagę
na podstawową cechę nastolatka, jaką jest wielka zmienność.
Wielu z nas z czasów licealnych
pamięta następujące zjawisko:
inteligentny i chłonny intelektualnie kolega, bardzo szybko
rozwijający się umysłowo,
który w ciągu dwóch lat potrafił
być najpierw radykalnym
narodowcem, potem liberałem,
by wreszcie stać się trockistą.
Zapewniam, że czasy obecne
nie zmniejszyły częstotliwości
występowania tego skądinąd
sympatycznego fenomenu. Bo
to jedna z cech wieku nastoletniego – niestałość. Niestałość
emocjonalna i intelektualna.
Zjawisko zrozumiałe, tylko czy
chcemy więcej takich wyborców? Bardzo pouczające jest
pod tym względem doświadczenie austriackie. W kraju tym
obniżono wiek wyborczy do
16 lat i w wyborach 2008 roku
szesnastolatki już głosowały.
Z ciekawym efektem. Zmiany
dokonano na skutek inicjatywy
ugrupowań mainstreamowej
lewicy i liberałów, powszechne było oczekiwanie, że te
partie zyskają poparcie nowych
wyborców. Tymczasem okazało się, że nastolatki wsparły
przede wszystkim prawicowe i
lewicowe ugrupowania skrajne,
partie protestu. (...)
Piotr Skwieciński
Rzeczpospolita, 09.03.2010
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Tenis stołowy | 13. kolejka III ligi

Piłka siatkowa | 8. kolejka finałów Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Jutro poznamy mistrza
Łowicz, 5 marca. Po trzytygodniowej przerwie na boiska hali
OSiR nr 2 w Łowiczu w przy
ul. Topolowej powrócili siatkarze rywalizujący w Amatorskich Mistrzostwach Łowicza
w piłce siatkowej.
W piątek rozegrano 8. kolejkę, po której nadal nie znamy mistrza Łowicza, zatem
wszystko rozstrzygnie się
dopiero jutro w ostatniej kolejce.
Szansę na mistrzowski tytuł
definitywnie straciła Mikola.
Zespół Wojciecha Florczaka
przegrał we wtorek 3 marca
w zaległym meczu z LKS Retki 0:3 i praktycznie już nie ma
nawet szans na podium. Natomiast LKS dzięki temu zwycięstwu nadal walczy o pierwsze miejsce.
W piątek Mikola pokonała
3:0 podopiecznych Romana Styczyńskiego z Pijarskiej Łowicz.
Ekipa nauczycieli w trzecim
secie musiała zagrać w pięciu,
bowiem boisko opuścił kontuzjowany Wojciech Florczak.
Pijarska wygrywała już 10:4,
REKLAMA

jednak nie wykorzystała szansy na ogranie osłabionej Mikoli
i przegrała 0:3.
LKS Retki, po zwycięstwie
nad Karolem i Spółką Zduny 3:1 awansował natomiast
na trzecie miejsce. Siatkarze LKS nadal mają szansę
na „majstra”, jednak muszą
w ostatniej kolejce ograć Agatę Team Łowicz i liczyć na
porażki Skierniewickiego Węgla i TKKF BS 45 Głowno.
W przedostatniej kolejce te
dwie wymienione ekipy odniosły pewne zwycięstw. Węgiel pokonał II LO Łowicz,
a podopieczni Sławomira Stopczyńskiego z Głowna wygrali
z łowicką Agatą Team 3:0.
W ostatniej kolejce Skierniewicki Węgiel musi wygrać
z Mikolą by zwyciężyć w XI
edycji AMŁ. Ciekawie zapowiada się również pojedynek
TKKF BS 45 Głowno, który
musi pokonać UKS Korabkę,
a to nie będzie łatwe.
W II lidze, gdzie zespoły
rywalizują o miejsca 10-18,
ósme zwycięstwo odniosła

ekipa Krystiana Krawczyka
– Essato Team Łowicz, która
już zakończyła rozgrywki.
Esasato w swoim ostatnim spotkaniu miało trochę kłopotów
i wygrało dopiero po tie-breaku.
W ten piątek siatkarze rozegrają ostatnią kolejkę AMŁ.
Najciekawsze spotkania odbędą się o godzinie 18.30.
Najwięcej emocji będzie na
pewno w pojedynku młodzieży
z UKS Korabka i TKKF BS 45
Głowno. 
zł
Zaległy mecz z 7. kolejki
I ligi AMŁ: Mikola Łowicz –
LKS Retki 0:3 (24:26, 20:25,
16:25).
8. kolejka I ligi AMŁ: Skierniewicki Węgiel Skierniewice – II LO
Łowicz 3:1 (28:26, 21:25, 25:14,
25:16), LKS Retki – Karol i Spółka Zduny 3:1 (25:21, 22:24, 29:27,
25:17), Pijarska Łowicz – Mikola
Łowicz 0:3 (21:25, 20:25, 12:25),
BS TKKF 45 Głowno – Agata
Team Łowicz 3:0 (25:21, 26:24,
25:19). Pauza: UKS Korabka Łowicz.

Jeden wyjazdowy punkt

1. Skierniewicki Węgiel

7

18

20-8

2. BS TKKF 45 Głowno

7

16

20-12

3. LKS Retki

7

16

18-9

4. UKS Korabka Łowicz

7

15

18-10

5. Mikola Łowicz

7

13

16-10

6. Agata Team Łowicz

7

7

10-15

7. II LO Łowicz

8

7

12-20

8. Karol i Spółka Zduny

7

4

8-18

9. Pijarska Łowicz

7

0

2-21

8. kolejka II ligi AMŁ: ZSP 1
Łowicz – UKS Bzura Sobota 0:3
(22:25, 17:25, 26:28), ZSP 2 Blich
Łowicz – LKS II Retki 2:3 (23:25,
20:25, 25:23, 25:22, 7:15), Stihl
Łowicz – Essato Team Łowicz 2:3
(18:25, 25:22, 16:25, 25:23, 13:15),
Agata Women Łowicz – KIA-Zatorze Łowicz 0:3 (13:25, 13:25,
12:25). Pauza: Gronek Team Łowicz.
1. Essato Team Łowicz

8

23

24-5

2. ZSP 2 Blich Łowicz

7

14

17-11

3. ZSP 1 Łowicz

7

13

16-10

4. UKS Bzura Sobota

7

13

17-12

5. KIA-Zatorze Łowicz

7

11

15-14

6. LKS II Retki

7

10

14-14

7. Stihl Łowicz

7

9

14-16

8. Gronek Team Łowicz

7

1

5-21

9. Agata Women Łowicz

7

0

0-21

W 13. kolejce III ligi tenisa
stołowego mężczyzn nasze zespoły wywalczyły tylko jeden
punkt. Porażka Księżaka (trener
Cezary Znyk) z liderem z Moszczenicy była do przewidzenia,
ale punkt wywalczony przez
UKS II Bednary (grający prezes
Piotr Uczciwek) w Pabianicach
z rezerwami Włókniarza na pewno należy uznać za sukces. W 14.
kolejce 13 marca o godz. 12.00
Księżak zagra u siebie z Macovią Maków, a w UKS II w Bednarach z UMLKS Radomsko,
a w niedzielę 14 marca o godz.
12.00Księżakzagraunawyjeździe
w Radomsku, a UKS II w Zduńskiej Woli z Opoką. 
p
13. kolejka III ligi mężczyzn:
UMKS Księżak Łowicz – ULKS

Moszczenica 1:8 (pkt.: Paweł Wójcik 1), Włókniarz II Pabianice – UKS
II Bednary 7:7 (pkt.: Piotr Uczciwek
2,5, Łukasz Bakalarski 2, Tomasz
Masica 1,5 i Mariusz Tataj 1), Burza
Pawlikowice – Macovia Maków 5:8,
MLUKS Brzeziny – UMLKS Radomsko 8:3, Jutrzenka Bychlew – Opoka Zduńska Wola 8:1. Awansem
mecz 14. kolejki III ligi mężczyzn:
MLUKS Brzeziny – Opoka 8:2.
1. ULKS Moszczenica

13 25 103-41

2. Macovia Maków

13 24 100-47

3. MLUKS Brzeziny

14 17 94-77

4. Włókniarz II Pabianice

13 14 80-79

5. UKS II Bednary

13 13 73-82

6. Burza Pawlikowice

13 12 82-82

7. UMKS Księżak Łowicz

13 12 73-89

8. Jutrzenka Bychlew

13 9 69-84

9. UMLKS Radomsko

13 4 57-91

10. Opoka Zduńska Wola

14 2 51-110

Tenis stołowy | 14. kolejka IV ligi

Stracili tylko dwa
Olimp w kolejnym meczu
zainkasował komplet dwóch
punktów, a tym razem w Niedźwiadzie zespół trenerów Romana Jagielskiego i Jerzego Wiatra
wysoko pokonał rezerwy Elty.

Gospodarze stracili tym razem
tylko dwa punkty. 13-14 marca Olimp rozegra dwa mecze:
najpierw w sobotę o godz.
16.00 zmierzy się na wyjeździe
z Jutrzenką II Bychlew,
a w niedzielę o 12.00 Olimp
zagra w Niedźwiadzie z LKS II
Biała Rawska.
p
15. kolejka IV ligi mężczyzn:
Olimp Niedźwiada – Elta II Łódź
8:2 (pkt.: Dawid Papuga 2,5, Jarosław Banasiak 2,5, Piotr Daszczyński 1,5 i Tymoteusz Milas 1,5),
Jedynka III Łódź – Dwójka I Rawa
Mazowiecka 4:8, LKS II Biała Rawska – LKS III Biała Rawska 8:1,
MKS Jedynka II Łódź – Dwójka II
Rawa Mazowiecka 8:4, Macovia II
Maków – Jutrzenka II Bychlew 8:2.
1. Dwójka I Rawa Maz.

13 26 104-11

2. LKS II Biała Rawska

13 24 98-23

3. MKS Jedynka II Łódź

13 22 93-36

4. UKS Olimp Niedźwiada

13 17 87-64

5. Dwójka II Rawa Maz.

13 10 71-85

6. LKS III Biała Rawska

13 10 56-87

7. Macovia II Maków

13 7 46-87

8. MKS Jedynka III Łódź

13 6 47-95

9. Elta II Łódź

13 5 43-96

10. Jutrzenka II Bychlew

13 3 38-99
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Futsal | Bielawska Liga Halowa

Ostatni mecz zadecyduje
Bielawy, 14 lutego – 7 marca.
Szósta edycja Bielawskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej powoli
zbliża się do końca. Na czele na
razie dwa zespoły, które mają
komplet zwycięstw na koncie
i dopiero ich ostatni pojedynek
Warriors Bielawy – Pieczarka
Waliszew zadecyduje o mistrzowskim tytule. Pojedynek
ten odbędzie się w niedzielę
13 marca o godz. 18.20.
Najlepszym strzelcem jest na
razie Paweł Szulc (Fanatycy Futbolu), który zdobył dotąd 27. goli,
23. bramki ma na koncie Karol
Dobrzyński (Mariott), a Daniel
Charucki (Warriors) – 19. p
6. kolejka BLHPN:
n WARRIORS Bielawy – MAGIC
Bielawy 9:1 (5:0); br.: Maciej Rutkowski 2 (2 i 4), Przemysław Grzegory 2 (3 i 9), Marcin Werwiński (14),
Paweł Janikowski 2 (23 i 25), Daniel Charucki (24) i Adrian Legęncki (30) – Radosław Dziuda (29).
n PATHOLOGY Chruślin – HUSARIA Bielawy 8:1 (3:0); br.: Kamil
Milczarek (3), Rafał Sut 2 (11 i 18),
Przemysław Boczek 3 (14, 20 i 26)

i Piotr Pietrzak 2 (22 i 23) – Konrad
Knapiński (28).
n CYGANY
Bielawy – ISKRA
Zgoda 7:1 (2:0); br.: Mariusz
Małasiński (2), Mariusz Sibielak
2 (9 i 23), Jacek Walczak 2 (21
i 22), Jarosław Wojciechowski (26)
i Grzegorz Dróżka (30) – Wojciech
Tarnowski (17).
n PIECZARKA Waliszew – SOKÓŁ Popów 14:3 (6:2); br.: Radosław Leśniak 5 (2, 11, 13, 16
i 29), Michał Majchrzak 3 (4, 22
i 28), Maciej Kurczak 4 (8, 9, 19
i 27), Mariusz Popławski 2 (20 i 23)
– Przemysław Ptasiński (5) i Wiktor
Potakowski 2 (6 i 22).
n DzB Bielawy – OLDBOY Bielawy 2:5 (2:1); br.: Michał Bartosiak (6) i Hubert Talarowski (7)
– Maciej Markowski 3 (14, 17 i 26)
i Rafał Holewa 2 (25 i 28).
n MARIOTT Piotrowice
– FANATYCY FUTBOLU Głowno 4:4
(1:1); br.: Radosław Czekaj (2), Karol Dobrzyński 2 (9 i 27) i Dobrzyński Konrad (24) – Filip Raczyński 2
(7 i 19), Miłosz Gibała (17) i Bartek
Sibielak (20).
7. kolejka BLHPN:
SOKÓŁ Popów – FANATYCY
FUTBOLU Głowno 0:14 (0:5);
br.: Radosław Kłosiński 2 (6 i 28),
Paweł Szulc 5 (7, 10, 27, 29 i 30),
Łukasz Nagański 3 (13, 15 i 26),
Marcin Jezierski (19), Filip Raczyński (22), Rafał Nagański (22) i Bartek Sibielak (25).
n WARRIORS Bielawy – OLDBOY
Bielawy 9:1 (4:0); br.: Maciej Rutkowski 5 (6, 7, 14, 17 i 29), Marcin
Werwiński 3 (22, 23 i 30) i Paweł
Kwiatkowski (11) – Łuczak Artur (18).
n MARIOTT Piotrowice – CYGANY Bielawy 3:3 (3:2); br.: Radosław Czekaj (1), Konrad Dobrzyński
(9) i Krystian Dobrzyński (14) – Jacek Walczak (10), Mariusz Sibielak (13) i Mariusz Małasiński (27).
n DzB Bielawy – HUSARIA Bielawy 4:7 (2:5); br.: Miłosz Kasiński
2 (4 i 5) i Michał Bartosiak 2 (18
i 20) – Bartek Dałek (20), Łukasz
Zuchora 3 (8, 11 i 26), Konrad Knan

Liderem klasyfikacji strzelców
jest Paweł Szulc, który zdobył już
27. goli.
REKLAMA

piński (13) i Michał Pszczółkowski
2 (15 i 22).
n ISKRA Zgoda – MAGIC Bielawy
3:3 (0:1); br.: Bartek Tarnowski 2
(22 i 24) i Wojciech Tarnowski (23)
– Paweł Klimkiewicz (7), Tomasz
Fabiański (19) i Kamil Mardofel (25).
n PATHOLOGY Chruślin – PIECZARKA Waliszew 3:4 (2:3); br.:
Piotr Pietrzak (6) i Rafał Sut 2 (13
i 22) – Daniel Pietrzak (7), Paweł
Kaczorowski (8), Mariusz Popławski (10) i Mariusz Pietrzak (25).
8. kolejka BLHPN:
HUSARIA Bielawy – MAGIC
Bielawy 3:5 (1:1); br.: Bartek Balcerski (6) i Michał Pszczółkowski 2
(17 i 26) – Kamil Mardofel (13), Tomasz Fabiański 2 (18 i 21), Damian
Mardofel (23) i Marcin Pakuła (28).
n CYGANY Bielawy – PATHOLOGY Chruślin 5:3 (3:1); br.: Jacek
Walczak 2 (6 i 10), Mariusz Sibielak
(11) i Sławomir Królak (21) – Kamil
Milczarek 2 (11 i 19), Piotr Pietrzak
(26) i Witold Guzek (24).
n OLDBOY Bielawy – PIECZARKA
Waliszew 1:5 (1:2); br.: Rafał Holewa (9) – Radosław Leśniak 4 (2, 4,
25 i 26) i Paweł Kaczorowski (20).
n FANATYCY FUTBOLU Głowno
– DzB Bielawy 14:2 (4:2); br.: Łukasz Bednarek (2), Marcin Jezierski
2 (11 i 19), Paweł Szulc 5 (12, 22,
27, 28 i 29), Rafał Nagański 2 (14
i 20), Filip Raczyński 3 (16, 23 i 30)
i Bartek Sibielak (17) – Hubert Talarowski (7) i Miłosz Kasiński (10).
n WARRIORS Bielawy – MARIOTT
Piotrowice 4:3 (2:1); br.: Paweł
Kwiatkowski (2), Marcin Werwiński
(10), Przemysław Grzegory (19)
i Maciej Rutkowski (20) – Karol Dobrzyński 3 (6, 21 i 25).
n ISKRA Zgoda – SOKÓŁ Popów
7:3 (4:2); br.: Bartek Tarnowski 3
(5, 9 i 14), Wojciech Tarnowski 2
(10 i 22), Wojciech Michalak (27)
i Marcin Druszcz (30) – Mateusz
Leśniewski 3 (2, 4 i 25).
n

9. kolejka BLHPN:
n HUSARIA Bielawy – SOKÓŁ Popów 6:3 (3:1); br.: Michał Pszczół-

kowski (7), Łukasz Zuchora 3 (12,
13 i 25), Bartek Dałek (28) i Konrad
Knapinski (29) – Bartek Olejniczak
(2), Bartek Zgierski (18) i Zwoliński
Piotr (21).
n WARRIORS Bielawy – CYGANY Bielawy 4:2 (2:1); br.: Paweł
Kwiatkowski (3), Przemysław Grzegory 2 (7 i 24) i Daniel Charucki
(21) – Mariusz Sibielak (4) i Igor
Poszeptowisz (23).
n FANATYCY FUTBOLU Głowno
– ISKRA Zgoda 18:3 (11:2); br.:
Paweł Szulc 9 (1, 2, 5, 6, 11, 12, 14,
18 i 29), Łukasz Nagański 3 (4, 21
i 23), Miłosz Gibała (9), Filip Raczyński (9), Rafał Nagański 3 (15,
25 i 26) i Radosław Kosiorek (22)
– Wojciech Tarnowski 2 (7 i 24)
i Bartek Tarnowski (8).
n DzB Bielawy – MAGIC Bielawy 3:4 (2:1); br.: Michał Bartosiak
2 (7 i 10) i Piotr Markowski (18)
– Tomasz Fabiański 3 (9, 18 i 29)
i Kamil Mardofel (23).
n OLDBOY Bielawy – PATHOLOGY Chruślin 3:4 (1:1); br.:
Mieczysław Chamera 2 (12 i 25)
i Maciej Markowski (18) – Rafał
Sut 2 (8 i 21), Kamil Milczarek (19)
i Piotr Pietrzak (24).
n PIECZARKA Waliszew – MARIOTT Piotrowice 4:0 (3:0); br.:
Paweł Kaczorowski (9), Mariusz
Popławski 2 (10 i 25) i Maciej Kurczak (11).
10. kolejka BLHPN:
CYGANY Bielawy – PIECZARKA Waliszew 1:3 (1:1); br.: Igor
Poszeptowicz (12) – Radosław Leśniak (15), Paweł Kaczorowski (26)
i Mariusz Popławski (29).
n SOKÓŁ Popów – DzB Bielawy
2:3 (2:2); br.: Bartek Zgierski 2 (5
i 8) – Michał Bartosiak 2 (1 i 12)
i Karol Rybus (17).
n ISKRA Zgoda – HUSARIA Bielawy 3:5 (1:2); br.: Damian Sibilak
(2), Bartek Tarnowski (21) i Wojtek
Tarnowski (30) – Piotr Kociak 4 (3,
15, 22 i 24) i Paweł Ziemiński (27).
n MAGIC Bielawy – FANATYCY
FUTBOLU Głowno 0:9 (0:3);
br.: Radosław Kosiński (1), Bartek

Najskuteczniejsi w lidze są Warriorsi.

n

Komplet punktów ma na koncie także Pieczarka.
Sibielak 2 (3 i 11), Filip Raczyński
2 (18 i 27) i Paweł Szulc 4 (19, 20,
23 i 30).
n MARIOTT Piotrowice – OLDBOY Bielawy 5:0 (w.o.)
n PATHOLOGY Chruślin – WARRIORS Bielawy 3:7 (1:2); br.: Piotr
Pietrzak 2 (8 i 29) i Kamil Milczarek
(23) – Kamil Janikowski (4), Robert
Kornacki 2 (11 i 19), Przemysław
Grzegory 2 (24 i 25) i Paweł Kwiatkowski 2 (29 i 30).

1. Warriors Bielawy

10 30 84-23

2. Pieczarka Waliszew

10 30 38-19

3. Fanatycy Futbolu Głowno 10 22 79-24
4. Mariott Piotrowice

10 20 52-22

5. Cygany Bielawy

10 19 46-29

6. Pathology Chruślin

10 18 52-33

7. Oldboy Bielawy

10 15 42-31

8. Husaria Bielawy

10

9 30-69

9. Magic Bielawy

10

7 23-58

10. Iskra Zgoda

10

4 24-84

11. DzB Bielawy

10

3 27-75

12. Sokół Popów

10

0 18-78
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Koszykówka | Łowiczanie grają w Polonii 2011

Zapunktował w I lidze
Kibice koszykówki zapewne
śledzą postępy znakomicie rozwijającego się koszykarza rodem
z Łowicza – Macieja Kucharka
(rocznik 1993). Jest on wychowankiem łowickiego UMKS

Księżak, który uczy się w stołecznym liceum, a trenuje razem
z Polonią 2011 Warszawa.
W środę 24 lutego łowiczanin
po raz pierwszy zapunktował
w rozgrywkach I ligi, grając

Maciej Pieklak ma już na koncie mistrzowski tytuł z ekipą Polonii
2011 Warszawa.

w ekipie Tempcold AZS Politechnika Warszawska, która
ściśle współpracuje z ekipą
Polonii. Maciek zagrał w tym
meczu cztery minuty i trafił
dwie „trójki”, mając przy tym
stuprocentową skuteczność, jednak AZS przegrał z Asseco Prokom II Gdynia 101:74. W środę
3 marca Kucharek znów zagrał
w meczu I ligi przeciwko Siarce Tarnobrzeg, tym razem dwie
minuty i w tym czasie zdołał
zdobyć kolejne dwa punkty. Jego
zespół przegrał mecz 76:88.
W Tempcoldzie występują również byli gracze kadetów ŁKS
Łódź z rocznika 1993: Michał
Michalak z Pabianic i Sebastian
Kowalczyk z Sieradza.
W ostatni weekend drużyna
juniorów starszych Polonii 2011
Warszawa, w której obok Kucharka gra także inny łowiczanin
– Maciej Pieklak, z powodzeniem zagrał w ćwierćfinale Mistrzostw Polski U-20. Ich zespół
rozgromił wszystkich rywali
i pewnie awansował do półfinału.
Polonia 2011 najpierw pokonała
Unię Tarnów 122:65 (pkt; Pieklak 3), potem Czarnych Słupsk
82:33 (pkt.: Pieklak 8 i Kucharek 2) i na koniec Zastal Zielona Góra 107:67 (pkt.: Pieklak 9
i Kucharek 8). Przypomnijmy,
że drużyna ta broni w tym roku
tytułu mistrzów Polski – wszystko wskazuje na to, że sukces ten
może udać się powtórzyć… zł, p

Koszykówka | Wojewódzka liga młodzików U-14

Lepiej, ale jednak porażka
WIKING TOMASZÓW MAZOWIECKI
KSIĘŻAK ŁOWICZ

74 (18, 22, 12, 22)
62 (8, 13, 24, 17)

Księżak: Jakub Organiściak 29, Krzysztof Rondoś 19, Julian Rosa 10,
Kłos Kacper 2, Mateusz Gładki 2, Mateusz Dobrzyński, Wiktor Wawrzyńczak, Bartosz Bończak, Szymon Aniszewski i Jakub Szkup.
Najwięcej dla Wikinga: Wiktor Tomczak 13, Piotr Kuta 13 (1x3) i Mateusz
Wojtaszek 13 (1x3).

Tomaszów
Mazowiecki,
6 marca. Młodzicy Księżaka
z rocznika 1996 po miesięcznej
przerwie w rozgrywkach znów
walczą w wojewódzkiej lidze
U-14. Przypomnijmy, że nasi
koszykarze spisują się w tym
sezonie rewelacyjnie i wciąż są
wiceliderami. W sobotę łowiczanie pojechali do Tomaszowa
Mazowieckiego na pojedynek
na szczycie z gospodarzami,
którzy zajmują pierwsze miejsce. Niestety, podopieczni
trenera Piotra Rutkowskiego
nie sprostali najlepszej ekipie
wśród młodzików i przegrali,
ale dystans do przeciwnika nie
był duży.
Łowiczanie trochę przespali
dwie kwarty. Mieli problemy ze
skutecznością i popełniali dużo
prostych błędów. Wiking to
bezlitośnie wykorzystywał i po
dwudziestu minutach prowadził
40:21. Taka przewaga pozwalała
gospodarzom na swobodna grę.

Jednak Księżacy nie zrezygnowali z walki. W trzeciej kwarcie zaczęli mocniej bronić i po
okresie dobrej gry Krzysztofa
Rondosia, Jakuba Organiściaka
i Juliana Rosy doszli rywala na
siedem oczek (45:57). Jednak
miejscowi lepiej zaczęli ostatnia kwartę i szybko odskoczyli
na piętnaście punktów. Ostatecznie Wiking wygrał dwunastoma punktami i była to najniższa porażka naszego zespołu
w dotychczasowych zmaganiach z tą ekipą.
Po meczu trener Rutkowski
powiedział: – Mimo porażki jestem bardzo zadowolony
z tego spotkania. Niestety zespół
z Tomaszowa jest jeszcze dla
nas trochę za silny, ale po wynikach spotkań w tym roku
wyraźnie widać, że powoli się
do nich zbliżamy. Nie są to już
mecze gdzie przegrywamy wysoko tylko nawiązujemy walkę
i wygrywamy kwarty. Mam

nadzieję, że jeżeli chłopcy wyeliminują proste błędy i zagrają jeszcze mocniej w obronie,
to możemy jeszcze powalczyć
w trzech meczach, które nam
zostały do końca rozgrywek.
W najbliższą sobotę Księżacy zagrają w łowickiej hali
sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 z Junakiem Radomsko, który jest przedostatni
w tabeli, czyli możemy raczej
liczyć na zwycięstwo naszych
koszykarzy. Początek spotkania
o godz. 10.00. 
zł, p
15. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-14: Wiking Tomaszów Mazowiecki – Księżak Łowicz 74:62, MSZS Kutno – ŁKS
KM II Łódź 87:37, Junak Radomsko – Start Łódź 87:23, Piotrcovia
Piotrków Tryb. – ŁKS I KM Łódź
75:76. Mecz: PKK 99 Pabianice –
Ósemka Skierniewice nie odbył
się.
1. Wiking Tomaszów

15 29 1405:701

2. Księżak Łowicz

15 26 1297:827

3. ŁKS KM I Łódź

14 24 1147:693

4. MSZS Kutno

14 22 894:944

5. Piotrcovia Piotrków

12 19 990:747

6. PKK 99 Pabianice

12 17 775:803

7. Start Łódź

15 16 484:1591

8. Ósemka Skierniewice 11 15 594:741
9. Junak Radomsko
10. ŁKS KM II Łódź

11 14 649:697
11 13 496:987

Piłka siatkowa | „Trzymaj formę”

Kombajniści zagrali pod siatką
Zduny, 25 lutego. W sali
gimnastycznej
Gimnazjum
Publicznego w Nowych Zdunach rozegrany został turniej
piłki siatkowej o puchar Wójta
Gminy Zduny „Trzymaj formę
2010”.
W turnieju wzięło udział
pięć zespołów, a pierwsze miejsce zajęli Pogromcy Kombajnistów, która odniosła komplet
czterech zwycięstw. W zwycięskim składzie zagrali: Kinga
Marciniak, Marta Siurek, Rafał
Ignaczak, Jarosław Blus, Paweł
Koza i Mariusz Głowacki.  p
Wyniki: Pogromcy kombajnistów
– UKS GOK Zduny 2:0 (21:11,
21:10), Złakowia Złaków Kościelny – Rejnisy Bąków 0:2 (14:21,
18:21), Ceskie Budziejowice
– UKS GOK Zduny 2:0 (21:15,
21:18), Pogromcy kombajnistów –
Rejnisy Bąków 2:0 (21:19, 21:16),
Złakowia Złaków Kościelny – Ceskie Budziejowice 1:2 (22:20,
14:21, 9:15), UKS GOK Zduny –
Rejnisy Bąków 0:2 (15:21, 17:21),
Pogromcy kombajnistów – Ceskie
Budziejowice 2:0 (21:15, 21:16),
Złakowia Złaków Kościelny – UKS
GOK Zduny 2:0 (21:18, 21:17),

Pogromcy kombajnistów wygrali, a zatem „trzymają formę”...
Ceskie Budziejowice – Rejnisy
Bąków 2:1 (21:23, 21:11, 15:13),
Pogromcy kombajnistów – Złakowia Złaków Kościelny 2:1 (21:16,
19:21, 17:15).

1. Pogromcy kombajnistów

4 8 8-1

2. Ceskie Budziejowice

4 7 6-4

3. Rejnisy Bąków

4 6 5-3

4. Złakowia Złaków Kościelny

4 5 4-6

5. UKS GOK Zduny

4 4 0-8
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Drugoligowcy
z Łowicza
wygrali z liderem z Pleszewa. str. 40

Koszykówka | Turniej skrzatek U-11

Obiecujący start
najmłodszych
MKS KUTNO	
KSIĘŻAK Łowicz 	

14 (2, 6, 2, 2)
46 (9, 12, 15, 10)

Księżak: Kamila Morawska 18, Aleksandra Kwiatkowska 8, Natalia Jankowska 6, Karolina Wojda 6, Klaudia Gajda 4, Natalia Bliźniewska 2 i Adrianna
Franczyk 2.

LIDER TOMASZÓW MAZOWIECKI	
KSIĘŻAK Łowicz 	

14 (0, 6, 2, 6)
22 (6, 2, 5, 9)

Księżak: Aleksandra Kwiatkowska 11, Kamila Morawska 7, Natalia Bliźniewska 4 i Paulina Skowrońska 2.

UMKS GŁOWNO	
KSIĘŻAK Łowicz 	

4 (0, 0, 2, 2)
53 (19, 13, 5, 16)

Księżak: Aleksandra Kwiatkowska 16, Natalia Bliźniewska 12, Klaudia Gajda 12, Kamila Morawska 6, Natalia Lesiak 2, Paulina Skowrońska 2, Karolina Wojda 2 i Anastazja Kunat 1.

Kutno, 6 marca. Najmłodsze
koszykarki łowickiego Księżaka z rocznika 1999 znakomicie
spisały się w turnieju minikoszykówki skrzatek U-11, który
rozgrywany był w ostatnią sobotę w Kutnie. Łowiczanki odniosły komplet trzech zwycięstw
i wywalczyły tym samym puchar za pierwsze miejsce. Był
to bardzo obiecujący start na
tydzień przed inauguracją rozgrywek wojewódzkiej ligi U-11,
której organizatorem jest Łódzki
Związek Koszykówki.
W lidze tej, oprócz Księżaka,
zagrają także dwa zespoły PTK
Pabianice, MKS Kutno, Lider
Tomaszów Mazowiecki i TK
Alles Głowno, a pierwszy turniej odbędzie się w najbliższą

Najmłodsza drużyna z Łowicza odniosła zwycięstwo w Kutnie.

sobotę 13 marca w hali OSiR nr
2 w Łowiczu.
W kutnowskiej „próbie generalnej” zespół trenerów Pauliny
Hemki i Pawła Dolińskiego najpierw wysoko pokonał gospodynie z Kutna 46:14, później okazał się lepszym od ekipy Lidera
Tomaszów Mazowiecki (22:14)
i na koniec łowiczanki rozgromiły drużynę UMKS Głowno
(53:4). Złote medale bardzo
ucieszyły młode koszykarki

znad Bzury, a przypomnijmy,
że zespół ten oparty jest na klasie sportowej, która funkcjonuje
z powodzeniem w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu.
W Kutnie w zespole Księżaka
zagrały: Aleksandra Kwiatkowska (35 punktów w turnieju),
Kamila Morawska (31), Natalia Bliźniewska (20), Klaudia
Gajda (16), Karolina Wojda (8),
Natalia Jankowska (6), Paulina Skowrońska (4), Adrianna

Franczyk (2), Natalia Lesiak
(2), Anastazja Kunat (1), Agata
Jurkiewicz, Ewa Płatek, Karolina Trafalska, Natalia Szewczyk,
Patrycja Szczechowicz i Aleksandra Wojtasiak – trenerami
zespołu są Paulina Hemka i Paweł Doliński.
 p
1. Księżak Łowicz

3

6 121:31

2. Lider Tomaszów Maz

3

5 115:39

3. MKS Kutno

3

4

47:138

4. UMKS Głowno

3

3

31:123

Koszykówka | 16. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Koszykówka | II liga kobiet / juniorki

Zwycięstwo po dogrywce rzutem na taśmę

Minimalnie, ale do tyłu

KSIĘŻAK ŁOWICZ	
ŁKS BW ŁÓDŹ	

PNI-KSIĘŻAK	
WIDZEW ŁÓDŹ	

54 (14, 6, 11, 13, 10)
48 (6, 16, 12, 10, 4)

Księżak: Aleksandra Wojda 14, Elżbieta Siekiera 13, Klaudia Jędrachowicz 2, Natalia Liberska i Maja Gabrysiak oraz Eliza Stawicka 14, Weronika
Rondoś 9, Oliwia Wiechno 2, Weronika Szczepańska, Maja Liberska, Dominika Lenart i Emilia Pacek.
Najwięcej dla ŁKS: Karolina Prasnal 20 i Paulina Stańczykowska 8.

Łowicz, 5 marca. Młodziczki
Księżaka w meczu 16. kolejki
wojewódzkiej ligi U-14 zmierzyły się we własnej hali z ŁKS BW
Łódź. Obie drużyny przed tym
pojedynkiem wygrały po trzy mecze, a w pierwszym bezpośrednim pojedynku łodzianki wygrały w grudniu 55:37. Ostatecznie
podopiecznym trenerów Karoliny Pierzchały i Pawła Dolińskiego udało się zrewanżować, ale
zwycięstwo nie przyszło naszym
młodym koszykarkom zbyt łatwo.
Początek piątkowego meczu należał do gospodyń, które
prowadziły już 6:0, ale szybko
przyjezdne doprowadziły do remisu. Kolejne fragmenty pierwszej kwarty należały jednak do
łowiczanek, które prowadziły
po dziesięciu minutach 14:6. Na
początku drugiej odsłony przewaga zawodniczek Księżaka
wzrosła do dziesięciu punktów,
ale później częściej trafiały rywalki, które przed przerwą objęły dwupunktowe prowadzenie.
Najwięcej „szkody” łowiczankom robiła mierząca grubo ponad 180 cm Justyna Pasik, która
raz po raz „sprzedawała czapy”,

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

a gospodyniom bardzo ciężko
przychodziło w tej fazie zdobywanie punktów.
Początek trzeciej odsłony
znów pozwolił miejscowym
z optymizmem patrzeć na końcowy wynik. W 26. minucie
„Centerki” prowadziły znów
29:24, ale po kolejnym przestoju
na trzypunktowe prowadzenie
wyszły znowu podopieczne
trenerki Daivy Jodeikaite. Na początku czwartej
kwarty łodzianki prowadziły już 38:32, ale ekipa
Księżaka wkrótce znów zaczęła odrabiać straty. Niestety
w ostatniej kwarcie łowiczanki
prześcigały się w pudłowaniu
z linii rzutów wolnych. Nie
trafiły łącznie piętnaście razy
(wcałymmeczutrafiłytylkoosiem
z 37. rzutów!), w tym aż dziewięć
kolejnych rzutów przegrywając
43:44. Na piętnaście sekund
przed końcową syreną w końcu tę
niemoc przezwyciężyła Weronika Rondoś, która trafiając doprowadziła zarazem do dogrywki.
W ciągu pięciu dodatkowych
minut ich przewaga nie podlegała już dyskusji, a do proto-

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@lowiczanin.info,
adres dla korespondencji:
skrytka pocztowa 68.
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PNI-Księżak: Agnieszka Wójcik 21,
Milena Mitek 15, Blanka Sokół 14,
Paulina Hemka 4 i Maja Podrażka
oraz Magdalena Jagura 2, Monika
Zimna 2, Elżbieta Siekiera 2, Aleksandra Wojda i Eliza Stawicka.
Najwięcej dla Widzewa: Anna
Kolasa 19 (1x3) i Martyna Laskowska 18.

MKS KUTNO
PNI-KSIĘŻAK 

Centerki-96 wygrały po dogrywce...

kołu wpisały się
oprócz „Rondośki”
najskuteczniejsze
w całym meczu Ola
Wojda, Eliza Stawicka i Ela Siekiera. – Ogromny udział w tym
zwycięstwie miała także Natalia
Liberska – dodał trener Doliński.
Okazała się prawdziwą „królową” tablicy…
Kolejny meczu już w najbliższy piątek, a w hali sportowej
OSiR nr 1 w Łowiczu łowiczanki zagrają z Basketem Aleksandrów Łódzki. Początek meczu
o godz. 15.00. 
d, p
15. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: TK Alles Głowno – Księżak Łowicz 23:84, ŁKS

Redakcja w Łowiczu:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Tomasz Bartos, Tomasz Dębowski,
Marcin A. Kucharski, Joanna Rudak,
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Paweł A. Doliński (sport)

BW Łódź – Widzew Łódź 30:73,
Basket Aleksandrów Łódzki – MKS
Kutno 51:83. Pauza: Trójka Sieradz.
Mecz: PTK Pabianice – Lider Tomaszów Mazowiecki przełożono.
16. kolejka: Księżak – ŁKS Łódź
54:48, Kutno – Pabianice 107:23,
Widzew – Basket 75:41, Trójka –
TK Alles Głowno 58:41. Pauza: Lider Tomaszów Mazowiecki.
1. MKS Kutno

13 26 1432:354

2. Lider Tomaszów Maz. 12 23 899:394
3. PTK Pabianice

13 22 1011:665

4. Basket Aleksandrów 14 22 920:759
5. Widzew Łódź

13 21 793:480

6. Księżak Łowicz

14 18 625:1000

7. ŁKS BW Łódź

15 18 660:1117

8. Trójka Sieradz

13 17 491:952

9. TK Alles Głowno

15 15 340:1450

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@lowiczanin.info)
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PNI-Księżak: Milena Mitek 24,
Blanka Sokół 18, Agnieszka Wójcik 16, Maja Podrażka 8 i Paulina
Hemka oraz Magdalena Jagura 4,
Monika Zimna 2, Paulina Wielemborek, Elżbieta Siekiera, Aleksandra Wojda i Eliza Stawicka.
Najwięcej dla MKS: Dagmara Malarska 23 (3x3), Anna Koziczak 14,
Katarzyna Galicka 14 (2x3) i Alicja
Stępniak 13 (1x3).

Łowicz, 26 lutego, Kutno,
7 marca. Po ponad miesięcznej przerwie do rywalizacji
powróciła drużyna koszykarek
PNI-Księżak. Krótka feryjna
przerwa nie wpłynęła niestety
zbyt pozytywnie na drużynę
trenera Pawła Dolińskiego. Łowiczanki doznały dwóch porażek: najpierw we własnej hali
z Widzewem ośmioma punktami, a w ostatnia niedzielę

Łowiczanki doznały dwóch
minimalnych porażek.

uległy jednym punktem ekipie
MKS Kutno, z którą ostatnio
wygrały aż 87:50. 
d
7. kolejka II ligi kobiet / juniorek
U-18: Basket Aleksandrów Łódzki
– MKS Kutno 117:44, PNI-Księżak
Łowicz – Widzew Łódź 60:68, ŁKS
BW Łódź – PTK Pabianice 72:44.
8. kolejka II ligi kobiet / juniorek
U-18: MKS Kutno – Widzew Łódź
49:85. Mecz: PTK Pabianice – Basket
AleksandrówŁódzkiprzełożono.Mecz
rozegrany awansem: PNI-Księżak
Łowicz – ŁKS BW Łódź 70:101.
9. kolejka II ligi kobiet / juniorek
U-18: MKS Kutno – PNI-Księżak
Łowicz 73:72, Widzew Łódź – PTK
Pabianice 65:61, Basket Aleksandrów Łódzki – ŁKS BW Łódź 58:73.
1. ŁKS BW Łódź (1)

9 17 697:511

2. Widzew Łódź (2)

9 16 665:545

3. Basket Aleksandrów (3) 8 13 636:517
4. PTK Pabianice (4)

7 10 448:428

5. MKS Kutno (6)

9 10 446:785

6. PNI-Księżak Łowicz (5) 8

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
10.035 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.750 egz.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

9 527:633

100%
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Kibice z Łowicza wiele sobie obiecują po „nowym” Pelikanie.

Piłka nożna | Przed startem rundy wiosennej II ligi

Komu trawka – komu ławka?
Już w najbliższą niedzielę,
o tradycyjnej dla Łowicz porze,
czyli godzinie 11:15, Pelikan
rozegra pierwszy mecz ligowy
w 2010 roku. Rywalem łowiczan będą Wigry Suwałki, które
w tabeli plasują się na 9. miejscu
i wyprzedzają zespół Piotra Stacha o 9 oczek. Niestety już teraz
wiadomo, że biało-zieloni przystąpią do tego meczu w osłabieniu. Z powodu żółtych kartek
ze składu wypadli Wojciech
Marcinkiewicz oraz Krzysztof
Brodecki. Dobra wiadomość jest
taka, że na niedzielę powinien
być zdrowy Michał Gamla, który z powodu kontuzji nie zagrał
w ostatnim sparingu.
Ogółem zimą biało-zieloni
rozegrali dziesięć meczów sparingowych. Wygrali trzy z nich,
cztery zremisowali i trzy przegrali. Czterokrotnie mierzyli się
z zespołami z I ligi: przegrali
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a z ekipami Sandecji Nowy
Sącz, Wisły Płock oraz Znicza
Pruszków remisowali. Również
cztery razy łowiczanie zagrali
z
ekipami
występującymi
w tej samej klasie rozgrywkowej: przegrali z Zagłębiem Sosnowiec i Kolejarzem Stróże, ale
wygrali z Sokołem Aleksandrów
Łódzki i Concordią Piotrków
Trybunalski. Dwa mecze pod-

opieczni trenera Piotra Stacha
stoczyli z zespołami z niższych
klas rozgrywkowych, zremisowali z czwartoligowym MKS
Mława i pokonali występujący
o klasę wyżej MKS Kutno.
Na rynku transferowym postawa klubu była dość bierna.
Z zespołu odeszło czterech piłkarzy: napastnicy Krzysztof Piosik
i Dawid Neścior, pomocnik Stefan Potocki oraz obrońca Przemysław Michalski. Tymczasem
do kadry dołączyło pięciu graczy, ale tylko jeden z nich podpisał z klubem umowę, a pozostali
są jedynie wypożyczeni. Mowa
tu o napastniku Konradzie Koźmińskim. Z Podbeskidzia Bielsko-Biała wypożyczeni zostali
Damian Chmiel (pomocnik)
oraz Krzysztof Zaremba (napastnik). Pod koniec okienka transferowego do Pelikana dołączyli:
stoper Górnika Zabrze – Kamil
Szymura oraz Wojciech Mordzakowski z ŁKS Łódź, który
z powodzeniem może występować w linii obrony, jak i pomocy.
Kibice z pewnością zastanawiają się w jakim zestawieniu łowicki Pelikan wybiegnie
w meczu z Wigrami. Większych
problemów nie ma z obsadą
bramki. W zimowych meczach
sparingowych Witold Sabela
udowodnił swoje wysokie umie-

jętności, a Mariusz Jędrzejewski na razie będzie tylko jego
zmiennikiem.
Ciekawa rywalizacja zapowiada się w obronie. Tutaj
wydaje się, że jedynie Wojciech Marcinkiewicz (jeżeli jest
w pełni zdrowia i nie pauzuje
z powodu kartek) może być pewny miejsca w składzie. Na prawej stronie najprawdopodobniej
będzie grał dotychczasowy kapitan zespołu – Marcin Krysiński.
O miejsce w wyjściowej jedenastce rywalizować będzie trzech
stoperów. Do Piotra Gawlika
i Krzysztofa Brodeckiego dołączył wspomniany już Szymura.
Młody wychowanek MOSiR-u
Jastrzębie Zdrój w sparingach
spisywał się bardzo dobrze
i w pierwszym meczu ligowym
w tym roku najprawdopodobniej
to on będzie tworzył parę stoperów wraz z Gawlikiem. Za to na
lewej stronie zamiast „Premiera”,
który będzie pauzował z powodu
kartek możemy spodziewać się
Wojciecha Mordzakowskiego,
który jak jednak sam przyznaje,
woli grać w pomocy.
Pewniakami do gry na skrzydłach w pomocy wydają się
być Krystian Bolimowski oraz
Łukasz Janczarek. Obaj mogą
grać po obu flankach i w trakcie
meczów zapewne nieraz będą

zamieniać się stronami. Podobnie jak w obronie, tak i w pomocy do gry w środku pola kandydatów jest trzech. Mowa tu
o Michałach Łochowskim, Gamli
i Damianie Chmielu. W meczach sparingowych zdecydowanie najlepiej z nich wypadł
ten ostatni. Zdobył kilka bramek,
a oprócz tego dobrze czuł się
w roli rozgrywającego i chętnie
brał na siebie ciężar gry. Kibice
dobrze znają również Michała
Łochowskiego, który często jest
tym „od brudnej roboty”. Głównie rozbija akcje rywali i rzadziej
udziela się w ofensywie. Formy
po kontuzji poszukuje Michał
Gamla. Pamiętajmy jednak, że
zgodnie z przepisem w trakcie
meczu II ligi na boisku w jednym zespole musi przebywać co
najmniej dwóch młodzieżowców
(rocznik 1987 wzwyż), a z wymienionych pomocników jedynie Gamla spełnia to kryterium.
Chętnych nie brakuje również
do gry w ataku. Tutaj jednak
sytuacja może nie maluje się
już w tak ciekawych barwach,
bo napastnicy biało-zielonych
w meczach sparingowych dużą
skutecznością nie grzeszyli.
Trener Stach chętnie stawiał na
Krzysztofa Zarembę. Piłkarz,
które ostatnie pół roku spędził
w Wiśle Płock, często porów-

nywany jest z Krzysztofem
Piosikiem. Jest to zapewne wynikiem tego, że obaj są podobnego wzrostu. Na tym jednak ich
podobieństwa się kończą. Piosik
był graczem, który potrafił dobrze się zastawić, zgrać piłkę
w powietrzu czy w odpowiednim
momencie zwolnić tempo akcji.
Nie strzelał jednak zbyt wielu
bramek. Co prawda problemy ze
skutecznością ma ostatnio również Zaremba, jednak w meczu
sparingowym kończącym zimowy okres przygotowawczy zdobył bramkę i miejmy nadzieję,
że był to gol „na przełamanie”.
W przeciwieństwie do Piosika,
Zaremba często cofa się po piłkę, rozgrywa ją z partnerami,
chętnie szuka również dryblingu i stara się często uderzać na
bramkę przeciwnika.
Oprócz niego szkoleniowiec
w ataku przyglądał się również
Koźmińskiemu i Piotrowi Brykowi. Obaj jednak swoją grą nie
zachwycali. „Hica” wiosną był
w zdecydowanie wyższej formie, z czego zdaje sobie sprawę
sam zawodnik. Za to Koźmiński powraca po długiej kontuzji
i w swojej karierze na pewno bywał w wyższej dyspozycji.
Nie zapominajmy o wychowankach łowickiego Pelikana,
którzy również będą walczyć

o miejsce w składzie. W obronie będą to osiemnastoletni
Kamil Mitrowski i dwustoletni
Radosław Domińczak, a w ataku siedemnastolatek – Damian
Kosiorek. Wszyscy wymieni zagrali zimą w kilku meczach sparingowy i wiosną z pewnością
zobaczymy ich na boisku.
Wracając jeszcze do przepisu
z młodzieżowcami. Nie licząc
wychowanków Ptaków, do grona
piłkarzy, którzy spełniają to kryterium zaliczają się: Szymura,
Gamla, Bryk i Zaremba.
Reasumując, wyjściowy skład
w meczu z Wigrami wcale nie
będzie się musiał bardzo różnić
od tego z rundy jesiennej. Niestety trener Stach nadal musi borykać się z wąska kadrą, miejmy
nadzieję, że tym razem kartki
i kontuzje ominą biało-zielonych.
Na koniec podajemy przewidywany skład Pelikana na pierwszy, ligowy mecz w tym roku.
Zaznaczamy, że są to czyste
spekulacje naszego dziennikarza
i niewykluczone, że będzie się
on różnił od tego, który do gry
desygnuje trener Stach.
Przewidywany skład na mecz
z Wigrami: Sabela – Krysiński,
Szymura, Gawlik, Mordzakowski – Bolimowski, Łochowski,
Chmiel, Janczarek – Koźmiński,
Zaremba. 
Mateusz Lis

Sport

Łowiczanie
grają

W niedzielę
pierwszy mecz

w Polonii 2011
Warszawa. str. 37

Pelikan zagra
z Wigrami Suwałki. str. 39
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Brawo Księżk, brawo!
KSIĘŻAK Łowicz
OPEN BASKET Pleszew

85 (19, 10, 22, 16, 18)
73 (11, 19, 26, 11, 6)

Księżak: Krzysztof Morawiec 23 (4x3), Kacper Kromer 16, Bartosz Włuczyński 15, Robert Kucharek 10 (1x3) i Michał Snochowski 10 oraz Adrian
El-Ward 12, Przemysław Grabowski 1, Bartosz Pełka, Jakub Pietrzko i Kamil Drelich.
Open: Adam Kaczmarzyk 26 (4x3), Jakub Dryjański 15 (1x3), Marcin Kałowski 8 (2x3), Paweł Machynia 2 i Rafał Kikowski oraz Łukasz Olejnik 16
(2x3), Tomasz Zyber 4, Jakub Szymczak 2, Bartłomiej Czarkowski i Bartosz
Gawroński.
Sędziowali: Jarosław Kędziora i Marcin Olejnik. Widzów: 300.

Łowicz, 7 marca. Brawo
Księżak, brawo… To pierwsze
słowa jakie cisnęły się na usta
po niedzielnym spotkaniu Księżaka Łowicz z liderem grupy B
II ligi – ekipą Open Basket Pleszew. Nasz zespół zagrał świetne zawody i sprawił ogromną
niespodziankę, pokonując po
dogrywce bardzo mocny zespół
z Pleszewa. Przypomnijmy, że
w listopadzie w meczu wyjazdowym łowiczanie przegrali
60:85, zatem nie byli tu faworytami. Tym bardziej, że przed
tym pojedynkiem Księżacy po
dogrywce przegrali we Wrocławiu z teoretycznie dużo słabszą
ekipą WKK Obiekty. Jednak
w Łowiczu ekipa trenera Cezarego Włuczyńskiego pokazała
charakter i po niezmiernie emocjonującym meczu pokonała
Open Basket Pleszew 85:73.
Drużynie z Pleszewa nie pomogła mała grupa kibiców, która
uzbrojona w bębny i trąbki tak
mocno dopingowała swoją ekipę, że mogła się ona czuć, jakby
grała u siebie. Na ich tle łowiccy
kibice wypadli bardzo słabo, siedząc długo w milczeniu, niczym
w „teatrze dramatycznym” – ale
do czasu…

O końcowym sukcesie na
pewno zadecydowało pierwszych pięć minut tego spotkania,
po których nasz zespół wygrywał
11:0. W kolejnych minutach gra
się wyrównała. Bardzo dobrze
w drugiej kwarcie spisywał się
Adrian El-Ward, który skończył
dwa szybkie ataki, a potem był
często faulowany i trafiał rzuty
wolne, zdobywając do przerwy jedenaście oczek. Pozostali zawodnicy mieli problemy
z mocną obrona pleszewian
i druga kwartę łowiczanie przegrali 10:19. Goście po dwudziestu minutach walki prowadzili
30:29 i zapowiadało się zacięte
widowisko.
Po zmianie stron od „trójki” zaczął Krzysztof Morawiec
i Księżacy znów wyszli na
prowadzenie. Jednak goście
byli cały czas bardzo groźni
i w 24. minucie znów wygrywali
37:36. Po akcji dwa plus jeden
Roberta Kucharka prowadzenie
znów było w rękach gospodarzy.
W ostatnich minutach trzeciej
kwarty na boisko powrócił Jakub Dryjański, który stanowi
o sile zespołu gości, ale skutecznie wcześniej wykluczył go
z gry Kucharek. Jednak Dryjań-

ski „wstrzelił się” i po jego akcjach Open prowadził po trzeciej
odsłonie 56:51.
W ostatniej kwarcie po akcji
bardzo dobrze grającego Bartosza Włuczyńskiego zrobiło się
53:56. W kolejnych minutach
świetna gra w obronie całego
Księżaka i dobre akcje Kacpra
Kromera, oraz „trójka” Morawca dały prowadzenie 65:61. Ekipa z Pleszewa trafiła „za trzy”
i na trzydzieści sekund przed
końcem łowiczanie prowadzili
tylko 65:64. Ostatnią akcję wziął
na siebie Kucharek, który był
faulowany i bezbłędnie wykonał dwa rzuty wolne. Pozostało
jedenaście sekund do końcowego gwizdka. Goście po „czasie”
wyprowadzili akcję i na trzy
sekundy przed końcem rzutem
za trzy punkty do remisu doprowadził Łukasz Olejnik. Ostania
próba trafienia zza połowy Włuczyńskiego była niecelna i musieliśmy czekać na rozstrzygnięcie tego meczu w dogrywce.
Ostatnie pięć minut należało
zdecydowanie do Księżaka, którego do zwycięstwa poprowadził
Morawiec, trafiając na początku
dogrywki „trójkę”, a w kolejnej akcji skończył spod kosza.
Świetnie w ostatnich minutach
zagrał nasz filigranowy, na tle
rywala, rozgrywający – „Bubuś”
Włuczyński, zdobywając w tej
fazie pięć punktów. Zwycięstwo
przypieczętował rzutem zza linii
6,25 m. kapitan łowickiego Księżaka Kucharek i radość naszych
zawodników ze zwycięstwa była
ogromna.
Po tej niespodziance trener
Księżaka Cezary Włuczyński
powiedział: – O końcowym
sukcesie w tym spotkaniu zade-

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 11 marca:
 9.30 – hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; turniej piki nożnej Zrzeszenia LZS
 10.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce
siatkowej dziewcząt;

Piątek, 12 marca:

Robert Kucharek jak wino... Im starszy - tym lepszy.

cydowała zacięta walka i determinacja mojego zespołu. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie
i na „deskach”. Cały zespół dał
z siebie wszystko w tym pojedynku. Na pewno bardzo ważny
był początek, po którym wszyscy uwierzyliśmy, że można
wygrać ten mecz. W końcówce
myślałem, że już dogrywki nie
będzie, ale popełniliśmy błąd
w ostatniej akcji. Daliśmy sobie
rzucić trzy punkty podobnie jak
w przegranym pojedynku we
Wrocławiu. Jednak w dogrywce
pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem dobrze przygotowanym i zagraliśmy rewelacyjnie. Myślę, że
ten fragment pokazał, że trzeba
łączyć grę doświadczonych zawodników takich jak Morawiec
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Koszykówka | II liga

Dogonili

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Początkowo pogodny układ wyżowy, w weekend
niż znad Skandynawii. Napływać będzie
cieplejsza masa powietrza.

Księżak po 21. kolejce II ligi
zajmuje teoretycznie 5, a praktycznie 4 miejsce. W rywalizacji Księżaka i AZS Kutno lepszy bilans mają łowiczanie, ale
uwzględnione będzie to dopiero
w końcowej tabeli.
 p

Czwartek - Piątek:
Słonecznie, zachmurzenie małe do
umiarkowanego, bez opadów oraz cieplej.
Widzialność dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr wschodni, skręcający na zachodni, słaby
i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 2 st. C do
+ 4 st. C. Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 6 st. C.

21. kolejka II ligi: Księżak – Pleszew
85:73, Prudnik – Poznań 77:82,
OSSM Wrocław – Śląsk 81:75, Stal
– Kutno 87:82, Kłodzko – Skierniewice 56:81, Obiekty – Radex Szczecin
63:101, AZS Opole – Siechnice 96:75.

Sobota - Niedziela:
Pochmurno z rozpogodzeniami, okresami opady
śniegu lub śnieg z deszczem. Drogi bardzo
śliskie! Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w opadach słaba. Wiatr z kierunków
zachodnich, umiarkowany, okresami silny i
porywisty. Temp. max w dzień: + 3 st. C do 0 st. C.
Temp. min w nocy: - 3 st. C do - 7 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu lub śniegu z deszczem.
Drogi bardzo śliskie! Widzialność umiarkowana
do dobrej, zamglenia, w opadach słaba.
Wiatr przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 5 st. C.

i Kucharek z młodymi graczami,
którzy w tak trudnych momentach na pewno nie poradziliby
sobie z nerwami.
Po tej niespodziance Księżak
awansuje w rozgrywkach II ligi
grupy B na czwarte miejsce
wyprzedzają AZS Kutno, który
przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski i dość nieoczekiwanie zachowuje szansę na walkę
w play-off w czołowej czwórce.
W najbliższą sobotę 13 marca
łowiczanie jadą w roli zdecydowanych faworytów na mecz do
Siechnic, a w niedzielę 21 marca Księżak podejmował będzie
w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 drużynę AZS
Politechnika Opolska Opole.
Początek o godz. 18.00.
zł

 10.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce
siatkowej chłopców;
 15.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy
mecz wojewódzkiej ligi koszykówki
młodziczek U-14: Księżak Łowicz –
Basket Aleksandrów;
1 5.30-20.00 – hala OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finały
XI edycji Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej;
 17.00 – hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecz II ligi koszykówki kobiet: Księżak Łowicz – Basket Aleksandrów
Łódzki;

Sobota, 13 marca:
 10.00 – stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy
mecz piłki nożnej Deyny: Pelikan94 Łowicz – Wisła Płock;
 10.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików U-14: Księżak Łowicz – Junak Radomsko;
 12.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki
skrzatek U-11: godz. 12.00: Księżak Łowicz – Lider Tomaszów
Mazowiecki, Alles Głowno – MKS
Kutno, godz. 13.15: Głowno – Lider, Księżak – MKS Kutno;
 16.00 – hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
III liga tenisa stołowego mężczyzn:
Księżak – Macovia Maków;

Niedziela, 14 marca:
 9.00 – hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki
żaków U-12: godz. 9.00: Księżak
– PKK 99 Pabianice, Start Łódź –
Piotrcovia, godz. 10.30: Start – Pabianice, Księżak – Piotrcovia;
 11.15 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
21. kolejki II ligi piłki nożnej – grupa
wschodnia: Pelikan Łowicz – Wigry
Suwałki;

Poniedziałek, 15 marca:
 10.00 – hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowe IMS
w minikoszykówce dziewcząt;

1. AZS Radex Szczecin 21 41 2046:1524

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Biomet korzystny, ale w weekend pogorszenie
– pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

2. Open Basket Pleszew 21 38 1840:1389

Środa, 17 marca:

3. AZS PP Poznań

20 37 1723:1448

4. AZS WSGK Kutno

21 34 1883:1659

5. Księżak Łowicz

21 34 1757:1611

 10.00 – hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowe IMS
w minikoszykówce chłopców.

6. Stal Ostrów Wlkp.

21 32 1697:1686

7. Pogoń Prudnik

21 32 1614:1678

8. Doral Nysa Kłodzko

21 32 1612:1707

9. AZS PO Opole

21 30 1622:1589

10. MKS Skierniewice

21 30 1725:1690

11. Śląsk Wrocław

21 27 1589:1714

12. Obiekty Wrocław

20 26 1423:1740

13. OSSM Wrocław

21 23 1439:1973

14. KKS Siechnice

19 19 1213:1775

